Dokud tady budou opilci a prostitutky, dokud
bez Božího světla, nepřestanu bojovat. Budu

konce.” „Dokud budou ženy plakat, nepřestanu

u děti hladovět, nepřestanu bojovat. Dokud se

vězení, nepřestanu bojovat. Dokud tady budou

okud tady bude jediná duše bez Božího světla,

Budu bojovat až do úplného konce.” ,,Dokud

přestanu bojovat. Dokud budou děti hladovět,

okud se budou muži vracet do vězení, nepřestanu
budou opilci a prostitutky, dokud tady bude

o světla, nepřestanu bojovat. Budu bojovat až

Dokud budou ženy plakat, nepřestanu bojovat.

ovět, nepřestanu bojovat. Dokud se budou muži

stanu bojovat. Dokud tady budou opilci a pros-

ude jediná duše bez Božího světla, nepřestanu

at až do úplného konce.” ,,Dokud budou ženy

jovat. Dokud budou děti hladovět, nepřestanu

dou muži vracet do vězení, nepřestanu bojovat.

ilci a prostitutky, dokud tady bude jediná duše

řestanu bojovat. Budu bojovat až do úplneého

u ženy plakat, nepřestanu bojovat. Dokud bu-

řestanu bojovat. Dokud se budou muži vracet

Výroční
bojovat. Dokud tady budou opilci a prostitutky,

á duše bez Božího světla, nepřestanu bojovat.

zpráVa 2018

Misijní prohlášení
ARMÁDA SPÁSY JAKO
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MEZINÁRODNÍ HNUTÍ

Ústředí Armády spásy

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. 2018
Mezinárodní ústředí Armády spásy
Adresa: 101 Queen Victoria St, Londýn, Velká Británie
Velitel: Generál Brian Peddle
Ústředí Armády spásy v České republice
Adresa: Petržílkova 2565/23, 158 00 Praha 5
Národní velitel a statutární zástupce: Frank Gjeruldsen, Pplk.
T +420 251 106 424
E ustredi@armadaspasy.cz
Členové managementu organizace:
Tone Gjeruldsen, Podplukovník, zástupce národního velitele
Přemysl Kramerius, Major, národní ředitel pro administrativu a komunikaci pro ČR a SK
Henk van Hattem, Major, národní ředitel pro sbory
Jan František Krupa, národní ředitel sociálních služeb
Miroslav Karel, ﬁnanční manažer
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.

Smyslem života Williama Bootha bylo pomoci těm nejubožejším lidem,

Od chvíle, kdy se jako dospívající chlapec obrátil ke křesťanství, měl

kteří žili na ulici, utápěli se ve špíně, alkoholu a beznaději. Těmto lidem

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

nabízel střechu nad hlavou (tzv. útulky), jídlo, hygienu a také duchovní

křesťanů, kteří pořádali setkání ve Východním Londýně, což byla jedna

rozměr života. Věděl, že nemůže „nabídnout jen čistou košili“, ale že

z nejchudších čtvrtí města. Tak začala práce, která byla známá jako

pomoc musí být komplexní. Z toho vznikl dodnes platný slogan Armády

„Křesťanská misie“.

spásy platný po celém světě: Soup, Soap, Salvation. Polévka, mýdlo
a spasení.

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.

Ústředí Armády spásy
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KŘESŤANSKýCH
SBORů V ČR A SR

LET POMÁHÁME
V ČESKÉ REPUBLICE

32 000
INDIVIDUÁLNÍCH
DÁRCů

Statistika

3

66

4

MěSTA NA
SLOVENSKU

SOCIÁLNÍCH
SLUŽEB

Armáda spásy
v České republice
a na Slovensku
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MěST V ČR

712

Jirkov
Karlovy Vary
Krnov

Praha

Opava

Šumperk

Ostrava
Havířov

Přerov

Brno

6

KRAJů V ČR

PRACOVNÍKů

Ústředí Armády spásy
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PŘEDMLUVA NÁRODNÍHO VELITELE
Ve svých rukách držíte výroční zprávu Armády spásy za rok 2018.

nebyli schopni sloužit a dělat to, co děláme. S vaší podporou a pomocí

Rok, ve kterém Armáda spásy pokračovala ve svém úsilí naplňovat své

mohou lidé zůstat v bezpečném přístavu, může být o ně postaráno,

poslání, šířit dobrou zvěst o Ježíši Kristu a v Jeho jménu naplňovat lidské

mohou být vybaveni pro nový start v jejich životech. Chceme dát lidem

potřeby bez jakékoliv diskriminace. A to nejen v naší zemi, ale ve všech

důvod k naději do budoucna! V našich pečujících a milujících sborech,

131 zemích po celém světě, ve kterých Armáda spásy působí.

centrech a obecenstvích usilovně pracujeme na tom, abychom dali li-

2018 byl ale i rok, ve kterém došlo ke změně na pozici národního veli-

dem okusit příchuť nebe a Boží přítomnosti.

tele. Po čtyřech letech působení v naší zemi jsme se, s vděčností Pánu

A v neposlední řadě jsme vděční za všechny naše zaměstnance, důstoj-

Bohu za jejich službu, rozloučili s národními veliteli, majory Teunisem

níky a členy Armády spásy, za jejich neúnavnou a věrnou službu. Za

a Riou Scholtensovými, kteří se vrátili do rodného Nizozemí. V srpnu

to, že svou prací a životem přispívají k tomu, že Armáda spásy v České

2018 předali vedení novým národním velitelům, pplk. Tone a Frankovi

republice a na Slovensku naplňuje odkaz našeho zakladatele vyjádřený

Gjeruldsenovým.

jeho slovy:

Své povolání do této země vnímáme jako velkou výsadu a privilegium.

„…budu bojovat…dokud zůstane jediný opilec, dokud bude na ulicích

Je pro nás důležité, aby ve všem, co v Armádě spásy děláme, bylo cítit

jediné ztracené děvče, dokud zůstane jediná duše v temnotě bez Božího

Boží lásku a lásku jeden k druhému. To dokazuje, že jsme věrni tomu, co

světla, budu bojovat, budu bojovat, budu bojovat až do úplného konce….“

hlásáme a předáváme.

(William Booth)

Jsme vděční každému muži a ženě, kteří se podílejí na dobré práci

Ať vám Bůh všem žehná.

a šíření Boží naděje těm, kteří naději ztratili, kteří se ocitli ve svém životě
uprostřed těžkých okolností a problémů. Stojíme v této práci spolu jako
tým a chtěli bychom, aby naši lidé mohli být hrdí a šťastní, že ovlivňují
životy druhých a přinášejí změnu.

Frank a Tone Gjeruldsen, pplk.

Jsme vděční i všem, kteří nás podporují – soukromí i firemní dárci, měs-

národní velitelé Armády spásy

ta a obce, krajské úřady a ministerstva. Bez vaší pomoci a darů bychom

v České republice a na Slovensku

Sbor a komunitní centrum Praha
Charity Kramerius, major
Lidická 18a, 150 00 Praha 5
T +420 734 851 694
E charity_kramerius@czh.salvationarmy.org

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

Sbor a komunitní centrum Armády spásy Praha
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INTERNÍ AKTIVITY SBORU
• Během léta došlo ke změně vedení. Kapitán Petr Janoušek se
přestěhoval do Londýna a majorka Charity Kramerius se ujala
vedení pražského sboru a obou komunitních center. Charity se
vrátila do ČR po 14 letech služby v USA společně se svým manželem Přemkem a synem Samuelem.

„Dokud

STATISTIKA
vojáků

14

stoupenců

11

VEŘEJNÉ AKTIVITY SBORU
• Na podzim 2018 se bohoslužby na Lidické přesunuly z nedělního odpoledne na dopoledne.

budou ženy
plakat, nepřestanu
bojovat. Dokud budou
děti hladovět, nepřestanu
bojovat. Dokud se budou
muži vracet do vězení,
nepřestanu bojovat.”
William Booth, zakladatel Armády spásy

PRIORITY SBORU
A VIZE PRO ROK 2019
• Během roku 2019 chceme zintenzivnit pastorační práci v Centru sociálních služeb Tusarova s cílem posílit vliv sboru na komunity, ve kterých přirozeně působíme.

Sbor Armády spásy Karlovy Vary
Jugoslávská 16
360 01 Karlovy Vary
Mgr. Olga Gebauerová, poručík
T +420 773 795 028
E olga_gebauerova@czh.salvationarmy.org

INTERNÍ AKTIVITY SBORU
• Nová členka sboru Elena Noviková • Návštěva maj. Sarah King,
lektorky SZ na WBC (21.–23. 1.), Marka a Julie Cozens, důstojníků
z VB (29.–31. 5.) • Návštěva komisařky Hannelise Tvedt (27. 10.)

VEŘEJNÉ AKTIVITY SBORU

Osobní příběh
Jmenuji se OV, pocházím z dětského domova, rodiče neznám.
Nikdy jsem nevěřila v žádného boha. Jelikož můj život byl komplikovaný, lidé mi ubližovali a zneužívali mou dobrotu.
Jsem vyučená zahradnice na Střední zemědělské škole v Křimicích
a pracuji v nemocnici jako sanitářka již 28 let.
Poté, co jsem se dostala do potíží z důvodů dluhu a ztráty bydlení,
jsem díky sanitní sestře přišla do Azylového domu Armády spásy
v Karlových Varech. Jsem zde necelý rok a jsem spokojená.
Jednou jsem přijala pozvání na sezení v AD v Sedleci s kaplankou
Olgou a pak znovu. Zúčastnila jsem se také hudebního posezení nad

• V rámci filmového festivalu výstava křesťanských kreslených vtipů
Pavla Bosmana v komunitním centru (červenec) • Kotlíková sbírka

KOMUNITNÍ AKTIVITY
• Pravidelné kurzy angličtiny, pamatovák pro seniory, cvičení, klubík pro maminky s dětmi • Duchovní podpora klientů v sociálních
službách • Snídaně s duchovním zamyšlením v na azylovém domě
v Sedleci • Večery s písněmi a slovem • Pravidelná služba maminkám a dětem v domově pro matky s dětmi Jirkov • Národní potravinová sbírka • Potravinová banka

služby Armády spásy, kde mě to velmi zaujalo. Byla jsem na shro-

PRIORITA SBORU
V ROCE 2019

mážděních už asi čtyřikrát. Uvěřila jsem v živého Boha. Při setkání

• Rekonstrukce služebního bytu a komunitního centra • Rozběhnout

zde v Sedleci jsem přijala Pána Ježíše do svého srdce při společ-

práci v azylovém domě Jirkov • Pokračovat ve stávajících službách

né modlitbě přijetí s Olgou a Standou. Po přijetí a odevzdání se

• Začít více působit v azylovém domě na Nákladní ulici • Věnovat

Kristu se mi můj celý život změnil. Jsem od té doby vyrovnanější,

se novým věřícím, aby pokračovali v cestě následování a zapustili

i v práci si všimli, že jsem se změnila. Přijímám Pána Ježíše jako

duchovní kořeny • Nadále šířit evangelium všem

Božím Slovem a duchovní hudbou se Standou, s Olgou a s Dášou
a začala jsem o víře přemýšlet. Pak jsem přijala pozvání na boho-

mého Spasitele a Zachránce.
jít za tebou. Prosím, veď mě stále na Tvé cestě, ať nepodlehnu

STATISTIKA

pokušením, dávej mi sílu pokušením odolávat. Amen

Počet členů

Pane Ježíši, děkuji Ti za tvé dary a za lidi, kteří mi pomáhají v životě

4

Sbor Armády spásy Karlovy Vary
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Sbor Armády spásy Brno
Staňkova 6
602 00 Brno
Igor Mamojka a Markéta Mamojková, por.
T +420 773 795 005, +420 773 795 006
E marketa_mamojkova@czh.salvationarmy.org

Sbor Armády spásy Brno
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AKTIVITY SBORU

EKONOMIKA

• Sbor Brno v roce 2018 organizoval biblický kurz „Boží služeb-

Tímto bychom chtěli poděkovat všem, kteří se podílejí na chodu

ník“ pro 8 účastníků a kurz na členství. Na základě těchto kur-

sboru duchovně, fyzicky, finančně, materiálně, či jiným způsobem.

zů jsme přijali 2 nové členy. • Pořádali jsme svatbu, vánoční

Děkujeme moc a přejeme Boží požehnání.

vystoupení na Náměstí Svobody a evangelizační koncerty ve
vězení pro více než 70 vězňů. • Ve spolupráci se sociální službou
proběhly další akce jako: Betlémské dary, dětský den, Erbovní

STATISTIKA

slavnosti, den Romů, národní potravinová sbírka a pravidel-

Bohoslužby navštěvuje průměrně 60 dospělých osob a 20 dětí.

né bohoslužby v azylovém domě. Vážíme si dobré spolupráce a propojenosti organizačních jednotek Armády spásy
v Brně.

PRIORITA SBORU
V ROCE 2019

Osobní příběh
Rádi bychom zmínili příběh nevěřícího muže, který měl velké psychické
problémy. Tím trpěl nejen on sám, ale i celá jeho rodina. Nebyl schopen
vyslovit jednu souvislou větu. Začal navštěvovat bohoslužby, následně
modlitební setkání a biblické hodiny. Pastor a členové sboru se za něj

Pro rok 2019 je priorita upevnit víru v nově věřících lidech. Roz-

mnohokrát modlili. Po několika měsících došlo k výraznému zlepšení

šířit duchovní působnost mezi dětmi. A udržet prioritu z minu-

a tento muž se mohl vrátit zpět do normálního života. Byli jsme vděčni

lých let: nadále se věnovat budování dobrovolníků a služebníků

Bohu, že jsme tuto změnu mohli vidět na vlastní oči. Jednalo se také

v místní církvi.

o velké svědectví Boží moci pro všechny z jeho okolí.

Sbor a komunitní centrum
Ostrava-Poruba
Marie Majerové 1733/6
708 00 Ostrava-Poruba
František Pekárek, por.
T +420 773 795 012
E frantisek_pekarek@czh.salvationarmy.org

KOMUNITNÍ AKTIVITY
• Rozvoz polévek a ošacení lidem bez domova • Kurzy pro vojáky
• Celonárodní den žen • Celonárodní čtení Bible • Víkendový
pobyt pro děti • Spoluúčast na evangelizaci Kristus není mýtus
• Dětský tábor • Den zdraví • Duchovní víkend • Národní potravinová sbírka • Mikulášská nadílka ve sboru • Adventní a vánoční
programy v zařízeních sociálních služeb • Národní kotlíková sbírka • Vystoupení sboru při večeři pro lidi bez domova v Trojhalí

EKONOMIKA

• Kaplanská služba v rámci zařízení sociálních služeb • Vznik

Sbírky

ordinace praktického lékaře pro chudé • Dětský křesťanský klub

Desátky

133 000 Kč

Naděje

Úřad práce

179 396 Kč

Ostatní příjmy

54 912 Kč

11 460 Kč

STATISTIKA
Počet registrovaných členů sboru

29

Průměrná návštěvnost nedělních bohoslužeb

36

Pastorační návštěvy

136 hodin

Průměrná týdenní účast na bibl. hodinách ve sboru

13,4

Průměrná týdenní účast na bibl. hodinách v soc. službách 18,4
Počet rozhovorů v sociálních službách
Průměrná účast dětí na křesťanském klubu Naděje
Průměrná týdenní účast na klubu Katka

360
5
13

Počet rozvezených polévek a rozdaných potravin. balíčků

609

Počet výdejů ošacení z charitativního bazaru

138

PRIORITY SBORU
A VIZE PRO ROK 2019

Osobní příběh
Ostravský sbor začal v loňském roce pracovat na kaplanské službě
v Domě pro ženy a matky s dětmi na Fifejdách. K této službě byli pověřeni Iva a Rosťa Czekajovi, kteří mají možnost promlouvat k ubytovaným na ranních chvilkách a zvěstovat evangelium. Zároveň se každou
středu odpoledne setkávají s uživatelkami azylového domu nad Biblí,
čímž jim poskytují prostor pro sdílení, modlitby a svědectví. Armáda
spásy se tak vrací ke svým kořenům, kdy vedle sociálních služeb je začleněna i myšlenka duchovní roviny, což se setkává s vřelým přijetím
ze strany uživatelek. Klientky rovněž mohou využít kaplanskou službu manželů Czekajových k individuálním rozhovorům na duchovní
témata. Od března navíc rozšiřují svou práci i na středisku Adelante
v Ostravě-Mariánských Horách, kde mají možnost svědčit ubytova-

Být sborem relevantním pro komunitu a přinášet evangelium

ným mužům, ale i zaměstnancům o Boží lásce. Děkujeme všem za pří-

Ježíše Krista potřebným.

mluvné modlitby k této práci.

Sbor a komunitní centrum Armády spásy Ostrava-Poruba
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Sbor Armády spásy Opava
Rybářská 484/86
746 01 Opava
Frieda Hanouwer, kpt.
T +420 773 770 195
E frieda_hanouwer@czh.salvationarmy.org

Sbor Armády spásy Opava
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INTERNÍ AKTIVITY SBORU
• Jsme vděční, že se v uplynulém roce našla dobrovolnice, která
převzala starost o program pro děti během nedělních bohoslužeb. • Obnovila se biblická skupinka v týdnu.

VEŘEJNÉ AKTIVITY SBORU
• Jako obvykle se sbor podílel na prázdninové akci DMD s názvem
Hurá prázdniny a na Dni otevřených dveří. • V roce 2018 sbor
oslavil Vánoce společně s CSS i DMD v příjemném prostředí kulturního domu Na rybníčku.

KOMUNITNÍ AKTIVITY

hovory s klienty a klientkami, podporuje jak klienty v jejich cestě
za lepší budoucností, tak také pracovníky v jejich nelehkém úkolu.

STATISTIKA
Členů sboru

15

Nedělní shromáždění

880

Pastorační návštěvy

341

PRIORITA SBORU
V ROCE 2019
V roce 2019 chceme klást důraz na duchovní skupinky v Azylovém
domě pro muže a dětský duchovní program v DMD.

• Sboroví dobrovolníci se v minulém roce opět podíleli na

DARY

národní potravinové sbírce. • Důstojnice sboru pravidelně do-

Zvláště si vážíme podpory města Opava, které v minulém roce opra-

chází do sociálních služeb Armády spásy v Opavě, kde vede roz-

vilo střechu na naší budově.

Sbor a komunitní centrum Havířov
Jaroslava Seiferta 8
736 01 Havířov – Město
Daniel Biško, por.
T +420 773 795 004
E daniel_bisko@czh.salvationarmy.org

INTERNÍ AKTIVITY SBORU
• Nový voják v červnu

VEŘEJNÉ A KOMUNITNÍ
AKTIVITY SBORU
• Polévka v ulicích Havířova pro lidi bez domova • Spoluúčast na
národní potravinové sbírce • Spoluúčast na mezidenominační vánoční půlnoční bohoslužbě v Havířově • Duchovní podpora uživatelů
sociálních služeb Armády spásy v Havířově • Účast na národním dnu
pro muže • Duchovním víkendu • Obchůdek s kavárnou – přicházíme do kontaktu s novými lidmi a těmi, co potřebují pomoci • Kluby
pro seniory • Grilovací akce pro seniory z různých lokalit Havířova
• Spolupráce s probační službou • Spolupráce s Úřadem práce na
aktivitách veřejné služby

PRIORITY SBORU
A VIZE PRO ROK 2019
• Transformace lidských životů • Růst komunitního centra

Sbor a komunitní centrum Armády spásy Havířov
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Sbor Armády spásy Přerov
9. května 107
750 02 Přerov
T +420 773 795 010, +420 773 795 011
Petr Kováčik, kpt.; Jana Kováčiková, kpt.
E petr_kovacik@czh.salvationarmy.org

Sbor Armády spásy Přerov
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INTERNÍ AKTIVITY SBORU
• 5 nových členů

VEŘEJNÉ AKTIVITY SBORU
• Osobní evangelizace • Alfa kurzy

KOMUNITNÍ
AKTIVITY
• Probíhají osobní rozhovory s uživatelkami ADMD • Navštěvujeme věznici Mírov, kde pořádáme společné programy na Vánoce a Velikonoce a každý měsíc probíhají osobní rozhovory
s vězni

STATISTIKA
Počet členů sboru
Návštěvnost na akcích sboru

PRIORITY SBORU
A VIZE PRO ROK 2019
• Evangelizace

40
20–70

Dokud tady
budou opilci
a prostitutky,
dokud tady bude
jediná duše bez
Božího světla,
nepřestanu bojovat.
Budu bojovat až do
úplného konce.”
William Booth, zakladatel Armády spásy

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

INTERNÍ AKTIVITY SBORU
• V srpnu jsme již podruhé organizovali příměstský tábor pro děti ve
spolupráci s evangelickou církví v Šumperku. Téma tábora bylo Pocahontas – indiánská princezna a děti mohly prožít nádherné okamžiky
při poznávání příběhu první Indiánky, která nalezla živou víru v Krista

Osobní příběhy

a sehrála důležitou roli při sjednávání míru s kolonisty z Jamestownu.

VEŘEJNÉ AKTIVITY SBORU

„Díky 3 měsíční placené stáži v komunitním centru a v domově

• Jsme vděčni za několik lidí, kteří v tomto roce mohli i skrze službu

jako pečovatel. Jsem nesmírně vděčný za tuto možnost a sou-

Přístav jsem nakonec získal trvalé zaměstnání v domově Přístav

sboru uvěřit a začít žít nový život s Bohem. Sbor také tento rok začal
pravidelnou evangelizační službu u „Sovy“ a zažil tam spoustu zají-

rozencům v Kristu v našem sboru za jejich podporu a modlitby.“
Laďa, voják sboru

mavých setkání s lidmi, kdy Bůh mnohé oslovoval a volal je do živého
vztahu s Ním skrze evangelium Jeho Syna Ježíše Krista.
• Už pátým rokem pokračuje pořádání klubu seniorů v Domově dů-

„Prožila jsem si těžký čas na jaře tohoto roku, kdy mi odešla

chodců v Šumperku. V tomto roce jsme rozšířili naši službu o pra-

k Pánu moje maminka. Díky službě bratrů ze sboru se moje ma-

videlné týdenní návštěvy na pokojích a o praktickou pomoc někte-

minka mohla smířit s Bohem před svojí smrtí. V létě jsem vařila

rým ze seniorů s nákupy. V rámci komunitního centra dále probíhal

pro děti na dětském táboře AS a byla to pro mne nádherná zku-

klub angličtiny pro mírně pokročilé, křesťanský sportovní klub na ZŠ

šenost.“

5 a kroužek keramiky pro ženy.

Darinka, vojínka sboru

STATISTIKA

„Tento rok jsem porodila syna Honzíka a byl to opravdu nelehký

Počet vojáků sboru

8

čas, kdy jsem se necítila dobře a byla na vše sama. Byla jsem tak

Stoupenců sboru

2

ráda, když mě členové sboru navštěvovali v porodnici a pomohli

Mladých vojáků

1

se stěhováním.“

Počet účastníků programu průměrně za týden

Maruška, návštěvník sboru

101

PRIORITA SBORU
V ROCE 2019

„Nemohla jsem se vyznat v exekuci, kolik mám vlastně platit
a jak dlouho, proč se dluh nekrátí. Volala jsem a psala na exekuční úřad, ale pořád jsem nedostala odpověď. Jsem ráda, že mi

V roce 2019 budeme usilovat o otevření dobročinného bazaru ve

důstojník sboru nakonec pomohl se v exekuci vyznat a zastavit

městě, který by sloužil i jako místo pozvání na aktivity sboru a ko-

narůstání dluhu.“

munitního centra.

Vlasta, vojínka sboru

Sbor a komunitní centrum Armády spásy Šumperk
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Sbor Armády spásy Krnov
Opavská 26
794 01 Krnov
Janneke Rozema, mjr.
T +420 773 795 014
E janneke_rozema@salvationarmy.org

Sbor Armády spásy Krnov
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INTERNÍ AKTIVITY SBORU
• Nedělní bohoslužby • Modlitební shromáždění • Senior klub
• Domácí skupinky • Second hand • Pastorační péče • Duchovní
podpora v sociální práci • Duchovní služba ženám

VEŘEJNÉ AKTIVITY SBORU
• Vánoční kotlíková sbírka v centru města • Venkovní bazar během letních měsíců

PRIORITY SBORU
A VIZE PRO ROK 2019
• Chceme být sborem, který sdílí evangelium srdcem i rukama,
duchovně i fyzicky • Rádi bychom opravili a zprovoznili nyní neužívanou část budovy

Osobní příběh
Minulý rok jsem po dlouhé době hledání našla svůj duchovní domov

DARY

v krnovském sboru. Přijala jsem pozvání na speciální pastorační víkend

Dostali jsme darem židle a koberce od přátel z Holandska. Velmi

kterou na sebe beru. Jednou z nich je vedení klubu seniorů. Možná se

milým detailem je věnování od konkrétního dárce na každé židli.

v budoucnosti připojím k Armádě spásy jako stoupenec nebo voják.

pro ženy. Ve sboru mohu být sama sebou a moc mě těší zodpovědnost,

LET

1919

2019

OSLAVY KE 100 LETŮM
ZALOŽENÍ ARMÁDY SPÁSY
V ČESKÉ REPUBLICE
21. 9. 2019
od 10.30 do 16 hodin
Ostrava, Trojhalí Karolina

Program:
· aktivity pro děti a mládež
· sporty
· koncert norské kapely Armády spásy
· tradiční akce Polévka je grunt
· tržiště výrobků ze středisek
Armády spásy

14

Centrum sociálních služeb
Bohuslava Bureše
Tusarova 1271/60, 170 00 Praha 7
Ředitelka: Mgr. Lenka Sadilová
T +420 220 184 001
E lenka_sadilova@czh.salvationarmy.org

Hlavní město Praha
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STATISTIKA

VýZNAMNÉ
UDÁLOSTI V ROCE
2018

azylový dům

azylový dům

noclehárna

• Otevření samostatné recepce pro azylový dům • Motivační

Služba byla poskytnuta 850 unikátním uživatelům, z toho bylo 643

skupiny pro uživatele návykových látek

mužů a 207 žen, kterým bylo poskytnuto celkem 17 161 noclehů.

noclehárna

nízkoprahové denní centrum

• Z fundraisingového projektu „Nocleženka“ se nám podařilo

Služba byla poskytnuta 1 374 unikátním uživatelům, z toho bylo

zrekonstruovat hygienické zázemí v noclehárnách pro muže i že-

1 103 mužů a 271 žen, kterým bylo umožněno celkem 33 757 vstupů.

Počet uživatelů

242 (muži 183, ženy 59)

Počet lůžkodnů

33 310

ny a také bylo v noclehárnách nově uděláno obložení stěn
nízkoprahové denní centrum
• V roce 2018 jsme rozšířili otevírací doby o víkendu a svátcích z původní otevírací doby 10.00–11.30 na 10.00–12.30
a 14.00–16.30, podařilo se nám vymalovat denní centrum a vybudovat kuchyňský kout, kde si klienti mohou uvařit.

PŘIJATÉ DOTACE
A GRANTY
azylový dům
MHMP – OZP

11 622 403 Kč

PLÁN ROZVOJE 2019

Příjmy od uživatelů

azylový dům

noclehárna

• Rozvoj práce s uživateli návykových látek • Navýšení o jedno-

MČ Praha 4

30 000 Kč

ho pracovníka v sociálních službách • Volně dostupné terapie

MČ Praha 12

25 000 Kč
10 000 Kč

Finanční dary

3 881 053 Kč
10 984 Kč

pro uživatele CSSBB AS • Wi-Fi pro uživatele CSSBB AS • Roz-

MČ Praha 7

sáhlá rekonstrukce domu – okna, podlahy, kuchyňky atd.

Příjmy uživatelů

noclehárna

MPSV

3 055 000 Kč

• Na rok 2019 plánujeme výmalbu obou nocleháren a opravu

MHMP

1 363 200 Kč

nebo výměnu postelí. Dále budeme pokračovat s Programem

nízkoprahové denní centrum

pro pracující v rámci služby noclehárna.

MHMP – OZP

513 233 Kč

4 965 000 Kč

nízkoprahové denní centrum
• Na rok 2019 plánujeme rozšíření práce s uživateli závislými

Nocleženky, materiální dary: soukromí dárci – ošacení, obuv, VM

na návykových látkách nebo alkoholu na dvě skupinová sezení

Footwear, s.r.o., Dobrovolníci: zdravotník, pomoc při akcích CSS JK

týdně. Plánujeme pro uživatele spolupráci s psychoterapeuty.

AS Brno

Uživatel služeb byl dokonce
natolik vděčný, že některým
dalším klientkám z noclehárny,
které mu pomáhaly,
zaplatil a daroval několik
nocleženek a tím jim v těchto
mrazivých dnech
zajistil nocleh zdarma.

Osobní příběh
Klient přišel na denní centrum Armády spásy již někdy v průběhu ledna.

S kolegyní z AD se podařilo domluvit nástup na ubytování na AD

Ztratil práci a zároveň ubytování a právě z tohoto důvodu vyhledal naše

velice záhy a klient se tak mohl z noclehárny přesunout na vyšší stupeň

zařízení. Klient byl velice aktivní jak v hledání práce, tak i co se týká uby-

sociální služby, čímž AD jistě je. ID pánovi dorazil těsně předtím., než

tování. Prakticky hned na začátku jsem pánovi zprostředkoval podání

nastoupil na AD a mohl si tím pádem ubytování již dovolit hradit. Ruku

žádosti o ubytování na Azylovém domě AS. Po domluvě s kolegyní z

v ruce se klientovi podařilo najít si brigádu na benzínové pumpě a také

AD bylo možné pánovi poskytnout několik nocleženek, aby se podařilo

v kantýně ve vězení.

překlenout období, kdy byl zcela bez financí. Klientovým příjmem byl

Uživatel služeb byl dokonce natolik vděčný, že některým dalším klient-

invalidní důchod, který mu bohužel pár dní předtím, než přišel do kan-

kám z noclehárny, které mu pomáhaly, zaplatil a daroval několik nocle-

celáře AS, odcizili v tramvaji. Klient ovšem neztrácel čas – velice aktivně

ženek a tím jim v těchto mrazivých dnech zajistil nocleh zdarma.

hledal práci, aby měl nějaký další příjem předtím, než mu dorazí další ID.

Hlavní město Praha
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Hlavním přínosem
mobilního výdeje
stravy je dostupnost
služby pro dosud
neoslovené osoby

Hlavní město Praha
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MOBILNÍ VýDEJ STRAVY
Armáda spásy zahájila 1. 2. 2018 na pokyn Magistrátu hlavního
města Prahy mobilní výdej stravy na dvou stanovištích vybraných terénními pracovníky a po dohodě s městskými částmi
Prahou 9 a 11. Na tento výdej stravy byli přijati dva pracovníci.
Na Praze 9 byla místem výdeje vybrána ulice Na Jetelce, s časem
výdeje od 11.00 do 11.30 hod. Na Praze 11 bylo místem výdeje parkoviště u konečné stanice Jižní Město, s časem výdeje od
13.00 do 14.00 hod. Finančně výdej polévky zajistil Magistrát
hlavního města Prahy.
Polévka byla rozvážena pouze v pracovních dnech, což činilo za
rok 2018 celkem 229 dní.

STATISTIKA
Statistické údaje za prahu 9
Počet dnů výdeje polévky

229

Celkový počet osob, které využily služby
Průměrně byla služby poskytnuta

4 230
19 osobám/den

Statistické údaje za prahu 11
Počet dnů výdeje polévky

229

Celkový počet osob, které využily služby
Průměrně byla služby poskytnuta

4 140
18 osobám/den

Hlavním přínosem mobilního výdeje stravy je dostupnost služby pro dosud neoslovené osoby, které jsou stabilně na ulici a které nenavštěvují nízkoprahová denní centra. Benefitem vydávané
stravy pro tyto osoby je alespoň minimální dodržování časového
režimu, zlepšení zdravotního stavu spojené s výdejem jednoho
teplého jídla denně a v neposlední řadě je menší riziko, že tyto
osoby budou pro získání stravy páchat trestnou činnost.
V roce 2019 plánujeme rozšířit výdej stravy na tři stanoviště,
nově budeme polévku vydávat na Praze 10.

Budu bojovat

18

„Dokud budou ženy plakat, nepřestanu bojovat.
Dokud budou děti hladovět, nepřestanu bojovat.
Dokud se budou muži vracet do vězení, nepřestanu bojovat.
Dokud tady budou opilci a prostitutky,
dokud tady bude jediná duše bez Božího světla,
nepřestanu bojovat.
Budu bojovat až do úplného konce.”
William Booth, zakladatel Armády spásy

Centrum sociálních služeb Lidická
Lidická 18a
150 00 Praha 5
Ředitel: Jan Desenský, DiS.
T +420 777 497 200
E jan_desensky@armadaspasy.cz

Hlavní město Praha
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VýZNAMNÉ
UDÁLOSTI V ROCE
2018

• Terénní program tým prevence bezdomovectví se poskytuje
osobám ohroženým bezdomovectvím a osobám, které žijí v sociálních bytech. V roce 2019 dojednáváme užší spolupráci s magistrátem
hl. m. Prahy, Prahou 7 a Prahou 10. Spolupráce by se týkala přístupu „Bydlení především“ (Housing first). Budeme podepisovat me-

Sociální rehabilitace

morandum o spolupráci s Platformou pro sociální bydlení, R-Mosty

• Sociální služba byla ke dni 31. 12. 2018 zrušena. Důvodem byl

a Sociologickým ústavem akademie věd ČR.

nedostatek uživatelů a nezájem zájemců o sociální rehabilitaci.
Při větším drobnohledu se zjistilo, že osoby bez domova nepotřebují trénovat dovednosti, ale urgentně potřebují pomoc
v bytové nouzi.
Terénní program
• Tým Streetwork poskytuje na území hl. města Prahy tyto
formy služby: 1. Pěší terén; 2. Mobilní terénní službu (stálé stání
1x do týdne na Praze 8, 11); 3. Krizové převozy osob bez domova
do sociálních služeb, institucí, či nemocnicí. Tyto převozy využívají i organizace, které nemají dopravní prostředky na převoz
klientů (imobilní, horší zdravotní stav).
V rámci pěší a mobilní formy je poskytováno toto: 1. aktivní
oslovování osob bez domova; 2. sociální práce a poradenství;
3. motivace osob k řešení své situace; 4. lehké ošetření; 5. materiální pomoc; 6. zprostředkování sociální služby; 7. zprostředkování kontraktu s rodinou; 8. doprovod.

PLÁN ROZVOJE 2019

STATISTIKA
Terénní program
V roce 2018 byla poskytnuta pomoc 2089 mužům a 535 ženám
(uzavřené smlouvy o poskytnutí sociální služby).
Díky Mobilní terénní službě se na Praze 8 a Praze 11 rozdalo 2199
porcí polévky.

PŘIJATÉ DOTACE
A GRANTY
Sociální rehabilitace
Hlavní město Praha

1 429 667 Kč

Terénní program
Hlavní město Praha

5 300 180 Kč

ry osob se psy. V roce 2018 se nakoupily dva kotce a umístily

FIREMNÍ
A INDIVIDUÁLNÍ
DÁRCI

v CSSBB. Osoby mají možnost na určitou dobu umístit psa

Fundraising

do kotce, aby mohly jít bezpečně a bez starostí na NDC,

Část z investiční dotace a účelového daru na pořízení vozidla pro

či s terénním programem Streetwork na doprovod.

Terénní program

Terénní program
• V roce 2019 chceme rozšířit mobilní terénní službu o jednu
městskou část (tj. třetí stání v Praze). Ve spolupráci s Centrem
sociálních služeb Bohuslava Bureše spouštíme projekt podpo-

200 Kč
214 818 Kč

Hlavní město Praha
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Osobní příběh
Pan J. M. strávil na ulici hodně let. Po prodělané autonehodě mu byly

Dostal nabídku od ortopeda, zdali by neměl zájem o protézy dolních

následně, i vzhledem k životnímu stylu, amputovány obě nohy. Žil řadu

končetin. Nabídku přijal a následně se rozběhlo kolečko s protetikem

let pod mostem na Praze 7. Na zimu býval ubytováván na různých azy-

a rehabilitacemi. Pana J. M. jsme všude doprovázeli a převáželi. Z důvodu

lových domech v Praze. Po konci zimy se vracíval na své místo za kama-

jeho situace a nutnosti rehabilitace jsme kontaktovali zařízení Diakonie

rády. Azylové domy byly placeny z ÚP z hmotné nouze, kterou mimo

v Dubé – Centrum sociální rehabilitace. Tam v květnu 2018 nastoupil a je

zimu nepobíral a svou sociální situaci nebyl motivovaný řešit. Pana

tam doteď. Jsme s ním v kontaktu a myslíme si, že je v zařízení spokojený.

J. M. jsme chodili navštěvovat na místo přebývání a měli s ním navázaný

Učí se chodit s protézami, tráví hodně času ve své dílně, kterou si v zaříze-

dobrý vztah. Proto bylo snazší chytit se chvíle, kdy byl na změnu připra-

ní zbudoval, a funguje jako opravář pro celé zařízení. Rád by si našel práci

vený, a začít jednat.

a poté odešel do vlastního bydlení.

Sociální projekty Karlovy Vary
Azylový dům
Nákladní 7, 360 05 Karlovy Vary
Merklínská 15, 360 10 Karlovy Vary
Kollárova 13, 360 01 Karlovy Vary

Karlovarský kraj, Statutární město Karlovy Vary
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Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Klub Úvalská 36, 360 01 Karlovy Vary
Klub Charkovská 10, 360 01 Karlovy Vary
Klub Albeřice u Hradiště 23, 364 56 Verušičky

Noclehárna
Nízkoprahové denní centrum
Nákladní 7, 360 07 Karlovy Vary

Ředitel:
Bc. Martin Roušal
T +420 737 215 407
E martin_rousal@armadaspasy.cz

VýZNAMNÉ
UDÁLOSTI V ROCE
2018

Obložnost cca

65 %

Počet intervencí

887

nízkoprahové denní centrum
Celkem
Celkový počet návštěv

210 uživatelů/41 žen
5 672

• Navýšení lůžek v azylovém domě, vytvoření dvou trénin-

Počet intervencí

kových bytů • Rekonstrukce plynové kotelny, zásobníku vody

Počet kontaktů

a topení na AD, NCL a NDC v Nákladní ulici • Zřízení sprchy

nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

a šatníku pro osoby z ulice v Chodově • Otevření nového klubu

Celkem

pro děti v Karlových Varech v ulici Charkovská, zřízení nových

Celkový počet návštěv

3 536

míst pro pracovníky veřejně prospěšných prací a veřejné služby.

Počet intervencí

3 383

PLÁN ROZVOJE 2019

PŘIJATÉ DOTACE
A GRANTY

• Rekonstrukce koupelen a sprch AD ženy, NCL a NDC • Navýšení pracovních úvazků NZDM • Práce na rozšíření NZDM

734
6 953
85 uživatelů

do Ostrova • Pokračování tréninkového zaměstnávání v rámci

azylový dům

veřejně prospěšných prací a veřejné služby zejména v dobročin-

Individuální projekt

ném obchodě Chodov, rozšíření práce pro osoby bez přístřeší

Karlovarský kraj

879 500 Kč

v Chodově.

Statutární město Karlovy Vary

186 000 Kč

3 850 100 Kč

Město Chodov

30 000 Kč

STATISTIKA

Město Ostrov

20 000 Kč

azylový dům

MPSV

Celkem

noclehárna
69 uživatelů/14 žen

Karlovarský kraj

3 421 500 Kč
6 500 Kč

Prospaných nocí

9 227

Statutární město Karlovy vary

Obložnost

71 %

Město Chodov

25 000 Kč

Intervencí

2 213

Město Ostrov

20 000 Kč

noclehárna
Celkem
Počet prospaných nocí

200 000 Kč

nízkoprahové denní centrum
170 uživatelů/40 žen
6 363

Individuální projekt
Karlovarský kraj

1 272 300 Kč
435 400 Kč

112 000 Kč

Pavel žil do svých 40 let více méně na ulici, bral drogy, kradl. Ob-

Město Chodov

15 000 Kč

čas strávil nějakou dobu ve vězení. Rodina ho zavrhla a postupně

Město Ostrov

10 000 Kč

ztrácel i přátele. Po posledním pobytu ve vězení přišel na azylový

Statutární město Karlovy Vary

dům. Zde začal také pracovat v rámci VPP. Dnes bydlí s přítelky-

nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
MPSV
Karlovarský kraj
Statutární město Karlovy vary
Verušičky
Bražec

2 866 375,37 Kč

ní, je zaměstnán, plánuje změnu zaměstnání s větší perspektivou,

5 700 Kč

spojil se i s rodinou a zdá se, že i zde se situace stabilizovala. Jak

222 000 Kč
20 000 Kč
5 000 Kč

FIREMNÍ
A INDIVIDUÁLNÍ
DÁRCI
Grand hotel Pupp, New Yorker – oblečení, Paní Iva – nízkoprahové
denní centrum

Osobní příběhy
Paní Soňa je v seniorském věku, po složitých peripetiích přišla o bydlení
ve své obci. Nezbylo jí nic jiného, než ubytování v azylovém domě.
V průběhu pobytu si zařídila pobyt v domě s pečovatelskou službou,
kam se i přestěhovala. Klienti zaměstnaní v rámci VPP jí byt vymalovali
a pomohli s nastěhováním nábytku.

sám řekl:

„Je to super
bydlet, mít
pravidelný příjem,
koupit si, co potřebuji,
aniž bych musel
někomu ukrást kolo.“

Karlovarský kraj, Statutární město Karlovy Vary
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Centrum sociálních služeb Jirkov
Azylový dům pro muže a ženy
B. Němcové 1059
431 11 Jirkov
Ředitelka: Bc. Zuzana Horčíková, DiS.
T +420 773 770 285
E zuzana_horcikova@armadaspasy.cz

Ústecký kraj, Město Jirkov
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• K 1. 1. 2018 převzala Armáda spásy od města Jirkov objekt,
kde fungovala městská ubytovna a nocležna, a začala zde
provozovat sociální služby Azylový dům a Noclehárnu pro
muže a ženy. Společně s budovou jsme převzali i uživatele
a uzavřeli s nimi smlouvu o poskytování služby. • Začátek roku se nesl v duchu přizpůsobování prostor domu
tak, aby co nejlépe sloužil potřebám služeb. Přestěhovali jsme místnosti a pořídili nezbytné vybavení. Po zbytek
roku jsme utvářeli pravidla, pracovní postupy a zaškolovali nové zaměstnance. • Plánujeme obnovení mobiliáře na pokojích uživatelů, venkovní posezení pro uživatele
a zvelebení společenské místnosti v prostorách DMD.
• Téměř kompletně se změnil pracovní tým v sociálně aktivizační službě pro rodiny s dětmi, v nízkoprahovém zařízení
pro děti a mládež a v azylovém domě pro matky s dětmi.
• Jako důležitou událost hodnotíme akci pro děti, kterou
jsme uspořádali v Ervěnicích. Cílem této akce bylo seznámit

PLÁN ROZVOJE 2019
V rámci projektu nadace Naše dítě (pro rodiny ze SASRD) jsme realizovali pobyt u moře. Zorganizovali jsme příměstský tábor pro děti
z NZDM.

„Hodnotím spolupráci
s vámi pozitivně.
Situace se u mě hodně
zlepšila, hlavně tím,
že se vyřešila ta
exekuce a nebojím se,
že mi sem naběhnou
polepovat věci.“

děti a především rodiče s našimi službami. Tuto akci určitě

(Uživatel služby SASRD)

zopakujeme i v roce 2019. Velkou událostí byla akce Viděn v ulicích, která zabrala téměř dva měsíce práce. • Velkou změnu spatřují zaměstnanci NZDM v tom, že se v klubu kompletně obměnily děti. Ty „staré děti“ na nás neza-

STATISTIKA

pomněly a občas se v klubu ukáží a pochlubí, co je u nich

azylový dům pro muže a ženy

nového. Takové návštěvy jsou příjemné, někdy až dojemné.

Počet lůžkodnů

6 660

• Další změna se týká služby DMD, kdy se na jeho chodu od

Počet uživatelů

60

listopadu 2018 podílejí dvě sociální pracovnice. Na vánoč-

(z toho s trv. pobytem v Jirkově bylo 31 osob, 18 osob bylo z Chomutova)

ní besídku se připravovaly hlavně děti z NZDM, které si pro

Průměrný věk uživatelů azylového domu 44 let (muži), 45,4 (ženy)

návštěvníky připravily pěvecké a taneční vystoupení.

Počet intervencí

859

Počet kontaktů

716

rušování domovního řádu ukončili smlouvu 15 uživatelkám.
Z důvodu plné kapacity služby jsme odmítli celkem 47 uživate-

Počet uživatelů

57 (11 žen)

lek, později jsme však 5 těchto maminek ubytovali.

Trv. pobyt na území města Jirkova mělo 30 osob, 8 bylo z Chomutova

nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Průměrný věk uživatelů azylového domu 43,5 let (muži), 39,4 (ženy)

Počet uživatelů

Počet intervencí

Počet intervencí

619

Počet kontaktů

279

2

Počet kontaktů

102

Počet noclehů

1 300

52

V loňském roce se s uživateli při intervencích řešila nejčastěji
„Možnost poradit se – požádat o radu“ (např. vrstevnické problé-

Domov pro matky s dětmi

my, neshody s paní učitelkou), druhým nejčastějším tématem

Počet lůžkodnů

6 008

Počet uživatelů

88 (29 matek, 59 dětí)

intervence byla pomoc s přípravou do školy.

Průměrný věk uživatelů azylového domu

35 let matka, 8 let dítě

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi

Počet intervencí

682

Počet uživatelů

225

Počet kontaktů

148

Počet intervencí

2283

Celkem třicetkrát jsme uživatelkám poskytly doprovod do různých

Počet kontaktů

680

institucí. S uživatelkami jsme nejčastěji vedli jednání o pravidlech

Nejčastěji řešeným tématem při intervencích s uživateli byla „Péče

soužití v azylovém domu, dále řešili oblast ubytování (hledání vhod-

o děti – zajištění plnění školních povinností“. Druhým nejčastěji

ného bydlení, nácvik dovedností s bydlením spojené), řešení finanční

řešeným tématem byla „Možnost poradit se/požádat o radu“.

situace (pomoc s vyplněním žádostí o sociální dávky, poradenství
z oblasti dluhové problematiky). V roce 2018 jsme z důvodu po-

„V klubu se mi nejvíce
líbí, když si můžu
zahrát z holkama hry.
Líbí se mi, když nám
Petra z Honzíkem
připravují aktivity,
které mě hodně
baví“.
(Uživatelka služby NZDM)

PŘIJATÉ DOTACE
A GRANTY
Ústecký kraj (kapitola 313)
Azylový dům pro matky s dětmi

1 176 429 Kč

Noclehárna pro muže a ženy

1 292 443 Kč

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

1 131 689 Kč

Azylový dům pro jednotlivce

2 362 448 Kč

Ústecký kraj (malý dotační program)
Azylový dům pro matky s dětmi

15 262,08 Kč

Soc. aktiv. služba pro rodiny s dětmi Jonatán

30 524,16 Kč

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

18 696,05 Kč

Město Jirkov
Azylový dům pro matky s dětmi

286 000 Kč

Soc. aktiv. služba pro rodiny s dětmi Jonatán

106 500 Kč

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

95 000 Kč

Azylový dům pro jednotlivce

147 500 Kč

Noclehárna

275 000 Kč

poSoSUK2 (služba SaSrD)
Soc. aktiv. služba pro rodiny s dětmi Jonatán

1 983 613 Kč

24
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noclehárna

Centrum sociálních služeb
Josefa Korbela

Jihomoravský kraj, Statutární město Brno
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Mlýnská 316/25
602 00 Brno-Trnitá
Ředitel: Ivan Borek
T +420 543 245 494, +420 737 215 412
E ivan_borek@czh.salvationarmy.org

VÝZNAMNÉ
UDÁLOSTI V ROCE
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Azylový dům Objekt: • Výměna části mobiliáře v azylovém
domě • Instalace dělící příčky • Výmalba a nátěry azylového
domu • Instalace bezpečnostního systému pro sociální pracovníky azylového domu • Betlémské dary 5. 1. 2018 na Zelném
trhu • Akce: Velikonoční sbírka v ulicích města 23. 3.–29. 3.
2018 • Dobrý den Kociánko 24. 5. 2018 • Očkování psů lidí bez

-

domova s Veterináři bez hranic 7. 6. 2018 • Mezinárodní výsta-

vého domu • Realizace zaměstnaneckého vstupu • Instalace nové

va psů INTERCANIS CSS JK se spolkem Já a můj pes 23.–24. 6.

brány vjezdu • Oprava kanceláře pro sociálního pracovníka azylové-

2018 • Erbovní slavnosti Králova Pole 15. 9. 2018 • Národní

ho domu.

potravinová sbírka, GLOBUS, 10. 11. 2018 • Předvánoč. setkání

Nízkoprahové denní centrum • Realizace zaměstnaneckého vstu-

s občany bez domova mající psy 13. 12. 2018 • Vánoční sbírka

pu • Instalace nové brány vjezdu

v ulicích města 30. 11.–23. 12. 2018 • Slavnostní bohoslužba

Terénní programy • Navýšení počtu terénních pracovníků

pro uživatele služeb 17. 12. 2018 • Štědrovečerní oběd pro uživatele služeb 24. 12. 2018
Noclehárna Objekt: • Výměna mobiliáře – patrové postele ve

STATISTIKA

službě noclehárna • Výmalba a nátěry noclehárny • Instalace

Azylový dům

bezpečnostního systému pro sociální pracovníky noclehárny •

Kapacita

Realizace nové kanceláře pro sociálního pracovníka noclehárny

Obložnost

77%

Nízkoprahové denní centrum Objekt: • Výmalba a nátěry

Počet uživatelů

160

nízkoprahového denního centra • Instalace bezpečnostního

Průměrný věk

52

systému pro sociální pracovníky nízkoprahového denního cen-

Počet lůžkodnů

25 966

tra • Zřízení kanceláře pro dalšího sociálního pracovníka níz-

Počet intervencí

6 874

koprahového denního centra • Rekonstrukce butiku • Instalace

Počet kontaktů

4 533

bezpečnostní žaluzie v prostorách sprchy nízkoprahového den-

Noclehárna

ního centra • Instalace elektronického vstupního systému

Denní kapacita služby

Terén. program Objekt: • Instalace elektron. vstupního systému

Počet klientů
Provozní týd enní doba v hodinách

92 lůžek

42
396
91

PLÁN ROZVOJE 2019

Počet lůžkodnů

11 633

Počet intervencí

1 880

Azylový dům • Účast na stejných akcích jako v r. 2018 a dal-

Obložnost

76%

Počet kontaktů

13 119

nDC – veřejná sbírka, vánoční kotlíky

46 244 Kč

Materiální dary: PENAM, Potravinová banka, Bella Bohemia s.r.o.,

nízkoprahové denní centrum
Denní kapacita služby

49

Počet klientů
Provozní týdenní doba v hodinách

RICO TRADE s.r.o., Soukr. dárci – ošacení, obuv, VM Footwear, s.r.o.

540

Dobrovolníci: zdravotník, pomoc při akcích Centra

35

Terénní programy – veřejná sbírka, vánoční kotlíky

8 652 Kč

Počet kontaktů

5 761

Nocleženky, materiální dary: soukromí dárci – ošacení, obuv, VM

Počet intervencí

3 244

Footwear, s.r.o., Dobrovolníci: zdravotník, pomoc při akcích CSS
JK AS Brno

Terénní programy
Počet klientů

301
40

Počet kontaktů

1 003

Počet intervencí

1 367

26

PŘIJATÉ DOTACE
A GRANTY
azylový dům
Strukturální fondy EU (HAF) IP sml. 040517/16/OSV 7 441 487 Kč
noclehárna
Jihomoravský kraj § 101 sml. 049823/18/OSV

2 316 700 Kč

Jihomoravský kraj § 105 sml. 051829/18/OSV

182 700 Kč

Statutární město Brno sml. 7218090194

539 000 Kč

nízkoprahové denní centrum
Jihomoravský kraj § 101 sml. 049823/18/OSV

1 341 200 Kč

Jihomoravský kraj § 105 sml. 051829/18/OSV

101 400 Kč

Statutární město Brno sml. 7218090194

276 000 Kč

Statutární město Brno sml. 7218094437

30 000 Kč

Terénní programy
Jihomoravský kraj § 101 sml. 049823/18/OSV

483 800 Kč

Jihomoravský kraj § 105 sml. 051829/18/OSV

38 000 Kč

Statutární město Brno sml. 7218090194

114 000 Kč

Osobní příběh
Na jaře 2018 pan Pavel pobýval na denním centru, byl komunikativní a plánoval podání žádosti na azylový dům. V červenci
a srpnu ale procházel obdobím těžkých alkoholických excesů, denně pil téměř do bezvědomí, pomoc odmítal a negoval ji, propadal
sebelítosti, takže téměř přestal využívat služeb Armády spásy.
Začátkem podzimu přišel na denní centrum s tím, že se chce dát
dohromady a začal se snažit dostat do stavu, aby mohl alespoň
občas přespat na noclehárně, začal dbát na hygienu a méně pil.
Začal také uvažovat o možnosti přejít na azylový dům, o které
uvažoval již na jaře. Byl ale zjevně psychicky nevyrovnaný, styděl se např. přijít na ubytování, přespával v parku, pohyboval
se v komunitě brněnských bezdomovců – alkoholiků, měl časté

FIREMNÍ
A INDIVIDUÁLNÍ
DÁRCI

záchvaty sebelítosti i ve střízlivém stavu.
V Armádě spásy se objevil v polovině prosince, po hospitalizaci
byla vidět změna v jeho chování, nepil a znovu projevil zájem
o bydlení v azylovém domě. Jeho ubytování ale zkomplikovala
opakovaná ztráta dokladů a opětovná krádež veškerých financí,

azylový dům – finanční dary

2 870 Kč

k níž došlo na přelomu roku. Tentokrát ale pan Pavel již nepil,

Veřejná sbírka, vánoční kotlíky

100 573 Kč

snažil se s pomocí terénního pracovníka splnit všechny podmín-

Materiální dary: PENAM, Potravinová banka, Bella Bohemia s.r.o., RICO

ky ubytování. To se nakonec podařilo na začátku února. Během

TRADE s.r.o., VM Footwear, s.r.o., dobrovolníci: zdravotník, pomoc při

spolupráce s pracovníky Armády spásy se pan Pavel svěřil s tím,

akcích Centra, AZ Dodávky s.r.o., VDV – Nadace Olgy Havlové

že má jako invalida zájem o lehčí práci např. v některé chráněné

noclehárna – veřejná sbírka, vánoční kotlíky

131 955 Kč

dílně apod. Byla zahájena komunikace se sdružením Agapo a dal-

Nocleženky, materiální dary: PENAM, Potravinová banka, Bella

šími brněnskými organizacemi, které pomáhají při zaměstnávání

Bohemia s.r.o., RICO TRADE s.r.o., VM Footwear, s.r.o.

zdravotně postižených. Věříme, že pan Pavel s naší podporou

Dobrovolníci: zdravotník

uskuteční i toto své přání a práce mu bude přinášet radost.

Jihomoravský kraj, Statutární město Brno

Provozní týdenní doba v hodinách

Centrum sociálních služeb Staňkova
Prevence bezdomovectví
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Staňkova 4, 602 00 Brno
Vedoucí soc. služeb: Mgr. Ivana Kudělová
T +420 737 215 425
E ivana_kudelova@armadaspasy.cz

Jihomoravský kraj, Statutární město Brno
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rozvoj spolupráce s MČ Brno-střed, Brno-sever, Brno-Královo Pole
• Navázání spolupráce se ZŠ • Navázání spolupráce s domovy pro
seniory • Přijetí do pracovní skupiny NUTS za členy • Členství v ČAS
– absolvování rozvojového auditu • Změna poslední pozice PSS na
SP • Sjednotit všechny NZDM pod jeden identifikátor

prevence bezdomovectví
• K 1. 9. PB dostala od MČ Brno střed dalších 21 bytů • K 31. 12.
2018 již obsazeno 70 tréninkových bytů • Spolupráce s asistenty

STATISTIKA

prevence kriminality • Oprava střechy z důvodu havarijního sta-

prevence bezdomovectví – Staňkova 4

vu • Výměna vchodových bezpečnostních dveří na Staňkové 4

Přímá práce s uživateli:

• Národní potravinová sbírka

Kontakty

6 608

nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Intervence

5 143

• Spolupráce s Pedagogickou fakultou MU a Vyšší odbornou

Uživatelů v roce 2018

školou Evangelické akademie v Brně, doučování dětí na hu-

nízkoprahové centrum pro děti a mládež Jonáš – Kubíčkova 23

dební nástroje + v běžných školních předmětech • Spolupráce

Přímá práce s uživateli:

s dobrovolníky s neziskové organizace Mise naděje • Den dětí

Kontakty

5 469

v Městském parku Lužánky (účast cca 200 osob, z toho přes

Intervence

2 161

181

90 dětí) • Zapojení do projektu Síťování pro rodiny s dětmi • Za-

Uživatelů v roce 2018

pojení do pracovních skupin: NUTS a NUTSÍK, APK • Účast dětí

nízkoprahové centrum pro děti a mládež Lavina – Staňkova 6

63

na taneční soutěži romských tanců v Jihlavě • Účast na pěvecké

Přímá práce s uživateli:

soutěži Amaro Star • Nominace na taneční soutěž Talent 2018

Kontakty

5 610

• Účast na Mezinárodním dni Romů • Den dětí a Dny otevřených

Intervence

2 489

dveří – spolupráce s dobrovolníky • Národní potravinová sbírka

Uživatelů v roce 2018

• Vánoční dary pro děti od Kolbergovy rodiny „Krabice od bot“

nízkoprahové centrum pro děti a mládež Dživipen – Körnerova

76

Přímá práce s uživateli:

PLÁN ROZVOJE 2019

Kontakty

5 503

Intervence

2 450

prevence bezdomovectví

Uživatelů v roce 2018

69

• Spolupráce s asistenty prevence kriminality • Národní potravinová sbírka • Spolupráce s Vyšší odbornou školou Evangelic-

kurátory Města Brna a Úřadem práce

PŘIJATÉ DOTACE
A GRANTY

nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Staňkova

• Terénní práce • Rozšíření spolupráce s dalšími NNO • Další

Jihomoravský kraj – MPSV

ké akademie v Brně • Další rozvoj spolupráce s MČ Brno-střed,
Brno-sever, Brno-Královo Pole • Intenzivní spolupráce s MMB,

1 364 000 Kč

103 100 Kč

Statutární město Brno

311 000 Kč

MČ Královo Pole

15 000 Kč

Paní M se narodila v roce 1947 a po úmrtí svého manžela se sta-

Körnerova
Jihomoravský kraj – MPSV

1 364 000 Kč

Jihomoravský kraj

103 100 Kč

Statutární město Brno

311 000 Kč

MČ Brno-sever

10 000 Kč
1 364 000 Kč

Jihomoravský kraj

103 100 Kč

Statutární město Brno

311 000 Kč

MČ Bystrc

24 500 Kč
1 536 400 Kč

Jihomoravský kraj

116 400 Kč

Statutární město Brno

356 000 Kč

Prevence kriminality

40 000 Kč

Magistrát – účelové dotace

116 000 Kč

vdova a pobírá pouze starobní důchod, nemůže si tak dovolit samostatné nebo běžné komerční bydlení. S rodinou není v osobkontaktu. To stejné platí i o jejích sestrách, které žijí na Slovensku, takže se s nimi též nevídá. I když je na vše uživatelka sama,
dokáže si život užívat. Má velmi ráda zahrádkaření, nejvíce ji baví
bylinky, o kterých nás často poučuje. Také ji baví ruční práce.
si hezky vybavila tréninkový byt, který jí byl v projektu Rozvoje
prevence bezdomovectví v Brně přidělen. Původně vstoupila do
projektu Prevence bezdomovectví 20. 7. 2017. V roce 2018 byla
převedena do nového projektu Rozvoj prevence bezdomovectví,
kde jsme jí mohli rychleji zařídit sociální bydlení. Spolupracuje
s námi velmi dobře, a proto byla vybrána jako vhodný klient

FIREMNÍ
A INDIVIDUÁLNÍ
DÁRCI
Materiální dary Prevence: nádobí pro klienty, pračka, lednice, matrace,

s pomocí sociálních pracovníků do nového bydlení. Samostatně
bydlet začala v měsíci září 2018 v tréninkovém bytě na Bratislavské 40, který díky spolupráci MČ Brno střed a Armády spásy
může využívat. Když se tu radostnou zprávu dozvěděla, byla velmi šťastná. S paní M usilujeme o sociální byt, kam by se natrvalo
mohla nastěhovat, případně o ubytování v domově důchodců.

drogerie, oblečení, boty. Nízkoprahová centra: 100 ks vánočních dárků pro děti od Kolbergovy rodiny – Diakonie ČCE
Počet dobrovolníků 13 a praktikantů 16

28

azylových domech. Dlouhodobě pobývala na ADM. Uživatelka je

Jezdí vypomáhat na tábory a je velmi aktivní. Velmi dbá o to, aby

prevence bezdomovectví
Jihomoravský kraj – MPSV

la závislá na sociálních službách. Od jeho úmrtí se pohybuje po

ním kontaktu. Děti má již odrostlé a je s nimi spíše v telefonním

Kubíčkova
Jihomoravský kraj – MPSV

Osobní příběh

„Líbí se mi,
že tady vaříme
a je tady doučování.
Pomáháte nám se učit,
psát, číst, počítat,
učíte se s náma. “
Nízkoprahové centrum Dživipen

Jihomoravský kraj, Statutární město Brno

Jihomoravský kraj

Centrum sociálních služeb Šumperk
Azylový dům pro muže a ženy
Noclehárna pro muže a ženy
Nízkoprahové denní centrum pro muže a ženy
Domov Přístav Šumperk – Domov se zvláštním režimem

Vikýřovická 1495
787 01 Šumperk
Ředitelka: Bc. Alena Krejčí
T +420 737 215 408
E alena_krejci@czh.salvationarmy.org

Olomoucký kraj, Město Šumperk
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měna linolea • Nízkoprahové denní centrum – rozšíření o terénní

• V březnu 2018 jsme otevřeli novou službu Domov Přístav Šum-

azylový dům

formu a zvýšení úvazku v přímé péči

STATISTIKA

perk – Domov se zvláštním režimem. Rozšířili jsme tým o nové

Počet klientů za rok

pracovníky Domova Přístav a současně doplnili tým pracovníků

Počet lůžkodnů za rok

9 614

azylového domu, noclehárny i nízkoprahového denního centra.

Počet intervencí

1 351

V rámci prevence kriminality jsme úspěšně realizovali projekt

Počet kontaktů

1 506

„Bezpečné pokoje.“ • Naše služby jsme prezentovali na veletrhu

noclehárna

sociálních služeb města Šumperka. • Nově jsme vymalovali naše

Počet klientů za rok

stávající služby azylový dům, noclehárna, nízkoprahové denní

Počet lůžkodnů za rok

centrum. Rekonstruovali jsme recepci pro pracovníky v přímé

Počet intervencí

291

péči. • V Šumperku jsme uskutečnili 3. ročník Dnů proti chudobě,

Počet kontaktů

1 111

při kterých představujeme středním školám ve městě fungová-

nízkoprahové denní centrum

ní Potravinových bank: Studenti dostanou k dispozici potraviny

Počet klientů za rok

115

z potravinové banky a sestavují jídelníček a následně i připravují

Počet intervencí

58

pokrmy. • V součinnosti s Potravinovou bankou Olomouc pro-

Počet kontaktů

479

běhly dvě potravinové sbírky, a to Národní potravinová sbírka

Domov přístav Šumperk

a sbírka řetězce Kaufland. Jako tradičně nám pomáhal skautský

Kapacita služby

oddíl Zlatá lilie Zábřeh. • Zaměstnáváme klienty na veřejně prospěšné práce, spolupracujeme na veřejné službě a naši klienti

73

118
5 956

34 uživatelů
12 dvoulůžkových pokojů 10 jednolůžkových

Celkový počet smluv v roce 2018

mají možnost výkonu alternativních trestů.
Počet dnů poskytování služby

PLÁN ROZVOJE 2019

41
z toho 7 žen a 34 mužů
286

Celkový skutečný využitý počet lůžkodnů

6687

Kontakty

5 503

• Domov Přístav – rozšíření prostoru pro venkovní posezení

a pracovník v soc. službách • Zajištění stálého lékaře ve službě

PŘIJATÉ DOTACE
A GRANTY

• Azylový dům – zařadit více aktivizačních a pracovních aktivit

Olomoucký kraj – Podprogram č. 1

8 416 200 Kč

pro uživatele • Azylový dům, noclehárna – oprava podlah – vý-

Z toho noclehárna

2 006 000 Kč

nebo altán • Oprava chodníků • Změna organizační a personální struktury: nový vedoucí služby, nový aktivizační pracovník

1 510 200 Kč

Z toho Přístav

4 900 000 Kč

Olomoucký kraj – In. projekt pro AD

2 866 200 Kč

Olomoucký kraj – Podprogram č.2 – Azylový dům
Města a obce
Město Šumperk
Z toho azylový dům
Noclehárna
Nízkoprahové denní centrum
Servisní středisko – údržba areálu
Domov Přístav

719 800 Kč

1 808 000 Kč, z toho:
1 650 000 Kč
294 890,01 Kč
217 231,26 Kč
39 000 Kč
9 708,25 Kč
1 089 170,48 Kč

Domov Přístav – město Zábřeh

40 000 Kč

Domov Přístav – Dolní Studénky

10 000 Kč

Domov Přístav – Velké Losiny

10 000 Kč

Azylový dům
Město Mohelnice

10 000 Kč

Město Hanušovice

10 000 Kč

Město Staré Město

5 000 Kč

Obec Bohdíkov

5 000 Kč

Ruda nad Moravou

5 000 Kč

Bludov

10 000 Kč

Vikýřovice

10 000 Kč

Rapotín

8 000 Kč

Olšany

5 000 Kč

Petrov nad Desnou

5 000 Kč

Libina

10 000 Kč

Malá Morava

5 000 Kč

Nový Malín

10 000 Kč

ÚP

627 429,13 Kč

Osobní příběh
S panem Radimem se setkáváme ve chvíli, kdy je mu 32 let, je
svobodný, vyučený, dlouhodobě bez domova i bez práce, závislý
na alkoholu, bez pravidelného kontaktu s rodinou.
Do Přístavu by nikdy dříve dobrovolně nešel, ale život ho k nám
„zavál“ po amputaci nohy. Najednou přišel o svůj dosavadní
život plný „svobody“, dostatku alkoholu, kamarádů z ulice, bez
nutnosti něco zásadního řešit, něco plnit, chodit do práce a dělat další „normální“ věci. Původní život, který se po většinu času
odehrával ve squatu, na ulici, občas na nízkoprahovém denním
centru nebo na noclehárně, najednou nešlo žít...
Zpočátku byl život pro pana Radima v Přístavu velmi nesnadný.
Nechtěl tu být, ale zároveň se – vzhledem k amputované končetině – nemohl vrátit zpátky tam, kde to znal. Nebyl srovnaný
s tím, že nemá nohu. Nechtěl dodržovat pravidla. Neuměl být na
jednom místě. Nechtěl být ve společnosti lidí, které si nevybral.
Měl vztek na život.
Za podpory pracovníků Přístavu se p. Radimovi podařilo dlouhou a nelehkou cestou dojít až tam, kde je právě teď. Povedlo se
motivovat ho k tomu, aby si s podporou vyřídil protézu a naučil se s ní o dvou francouzských holích chodit. V současné době
se pan Radim pohybuje samostatně s holemi o protéze a pouze
v případě únavy používá invalidní vozík.
Pan Radim s podporou zapracoval také na vztahu se svou rodinou – s bratrem je v pravidelném telefonickém kontaktu
a ke konci roku 2018 obnovil také návštěvy u svých rodičů. Pan
Radim se cca 2,5 měsíce aktivně podílí na redukci konzumace
alkoholu, pravidelně několikrát do týdne vypomáhá v kuchyni
a k vyplnění volného času využívá nabízených aktivizačních programů Domova Přístav.

FIREMNÍ
A INDIVIDUÁLNÍ
DÁRCI
Dárci

V současné době je pan Radim v Domově Přístav již 8 měsíců
a změny v jeho životě jsou více než zřetelné. Našel si zde i dva
kamarády, se kterými si rozumí.
Pan Radim si je ovšem jistý, že v Přístavu není jeho místo napořád. Do budoucna zatím neví, kam půjde. Jasné je, že do jiného
150 036 Kč

města odejít nechce; chce dál žít v prostředí, kde to zná. Jako

Postřelmov

5 000 Kč

jednu z možností uvádí odchod na ubytovnu, kde bude bezba-

Loučná nad Desnou

5 000 Kč

riérový přístup. Mezi budoucí cíle pana Radima patří také hledání

Kopřivná

5 000 Kč

zaměstnání a partnerky.

MVDr. Maňák Pavel – Šternberk

5 000 Kč

Drobní dárci

11 567 Kč

Potravinová banka

118 469 Kč

Fundraising – dary finanční

199 450 Kč

Lesy ČR
Dary věcné – potravinová banka

3 000 Kč
497 429,13 Kč
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„Tak hodně zdaru,
pane Radime!“

Olomoucký kraj, Město Šumperk

Z toho NDC

Sociální služby Přerov
Azylový dům pro matky s dětmi
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
9. května 107
750 02 Přerov
Ředitel: Mgr. Pavel Šíma
T +420 737 215 416
E pavel_sima@czh.salvationarmy.org

Olomoucký kraj, Statutární město Přerov
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Službu využilo
nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

70 matek a 152 dětí

Celkový počet uživatelů
Počet intervencí

149
6 674

Počet kontaktů

186

azylový dům pro matky s dětmi
• Uspořádána série přednášek o výchově dětí pro uživatelky
s navazujícím individuálním poradenstvím. • Zakoupení sušičky
a obměna části vybavení pokojů uživatelek.
nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
• Obnovení spolupráce s Probační a mediační službou pro výkon
společensky prospěšné činnosti dětí a mladistvých. • Zapojení se
do pravidelného charitativního KnihoTrhu pana Igora Dostála.
• Vybudování posilovny pro uživatele v prostorách NZDM. • Účast
na soutěži Polévka je grunt 2018. Společné akce pro uživatele
i veřejnost pořádané ve spolupráci s dalšími přerovskými NZDM.
• Den otevřených dveří pro veřejnost.

PŘIJATÉ DOTACE
A GRANTY
azylový dům pro matky s dětmi
Individuální projekt EU (Operační program lidské zdroje a zaměstnanost) prostřednictvím Olomouckého kraje
Statutární město Přerov

335 000 Kč

Olomoucký kraj – podprogram 2
nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

430 000 Kč

MPSV
Statutární město Přerov

PLÁN ROZVOJE 2019

4 485 400 Kč

2 360 800 Kč
55 000 Kč

nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

FIREMNÍ
A INDIVIDUÁLNÍ
DÁRCI

• Rozvoj spolupráce s ostatními přerovskými NZDM v oblasti

azylový dům pro matky s dětmi

prevence kriminality dětí a mládeže.

Levior, s.r.o.

80 000 Kč

Pekárna Racek, s.r.o.

42 122 Kč

azylový dům pro matky s dětmi
• Oprava vstupních prostor a balkónu. • Pokračování přednášek
o výchově.

STATISTIKA

PB Olomouc – projekt OPPMP
nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

azylový dům pro matky s dětmi

Levior, s.r.o.

Lůžkodnů

23 448

120 200 Kč
50 000 Kč

HM Tesco Přerov – uspořádání dětského dne, odměny pro děti

Osobní příběh
Ve spolupráci s odborem sociálních

Sedmileté dívka k nám na NZDM přišla s nástupem do první

věcí Magistrátu města Přerova

týdnu jsme zjistili, že dívka neslyší na jedno ucho, a protože se

se podařilo získat pro dvě uživatelky,

vyslovovat. Protože jí nikdo téměř nerozuměl, přestala se snažit

které již tři roky bydlely v různých

učili ji správně vyslovovat slova, která používá nejčastěji, a také

azylových domech, nájemní bydlení

ostych a začala více mluvit, dnes dokonce ráda vypráví jiným

jejímu hendikepu dosud nikdo nevěnoval, nenaučila se správně

32

verbálně komunikovat. Na NZDM jsme jí věnovali pozornost,
jsme začali řešit její hendikep. Dívka postupem času ztratila
dětem příběhy a vymýšlí pohádky. Dívka viditelně pookřála a zapojila se do kolektivu dětí. I když je před ní ještě dlouhá cesta, už
nyní je její život nesrovnatelně snadnější.

Olomoucký kraj, Statutární město Přerov

v sociálních bytech města Přerova.

třídy základní školy. Byla nesmělá, téměř nemluvila. Přibližně po

Sociální služby Frýdek-Místek
Domov Přístav Frýdek–Místek
Ulice Míru 1 313
738 01 Frýdek-Místek
Ředitelka: Mgr. Petra Morcinková, DiS.
T +420 737 215 433
E petra_morcinkova@armadaspasy.cz

Prevence bezdomovectví
Československé armády 797
738 01 Frýdek-Místek
Ředitelka: Mgr. Petra Morcinková, DiS.
T +420 737 215 433
E petra_morcinkova@armadaspasy.cz
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Celková obložnost služby v roce 2018

99,8 %

Počet lůžkodnů za rok 2018

11 659

Domov se zvláštním režimem

Počet uživatelů v roce 2018

• Byl dokončen projekt Funkční a bezpečné prostředí pro uživate-

Počet kontaktů

le Domova Přístav Frýdek-Místek, díky kterému jsme instalovali

Počet intervencí

mechanismy pro dálkové ovládání střešních oken, jejich zastíně-

Počet zprostředkovaných bytů pro uživatele služby

Moravskoslezský kraj, Statutární město Frýdek-Místek
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Celkový počet smluv v roce 2018
Terénní programy

36 smluv

Kapacita služby (okamžitá kapacita)

4 uživatelé
77
850
1 040
23

ní, instalace žaluzií. • Úprava zahrady DP F-M – osázení novými
stromy a instalace nových laviček v prostoru zahrady. • Služba

• Proběhla evaulace metodiky poskytování sociální služby Pre-

PŘIJATÉ DOTACE
A GRANTY

vence bezdomovectví Frýdek-Místek Moravskoslezským krajem.

Domov se zvláštním režimem

• Byla navázána spolupráce se Stavebním bytovým družstvem ve

Moravskoslezský kraj, kapitola

Frýdku-Místku a získáno 10 bytů pro uživatele služby.

Moravskoslezský kraj

přešla na nový sociální program E-quip.
Terénní programy

Statutární město Frýdek-Místek

PLÁN ROZVOJE 2019

313 5 989 000 Kč
454 000 Kč
2 300 000 Kč

Terénní programy
Moravskoslezský kraj – Projekt podpora služeb sociální prevence 2

Domov se zvláštním režimem

1 907 097 Kč

• Oprava altánu, rozšíření aktivizačních činností o pracovní činnosti v dílně a zahradě, navýšení počtu zdravotního personálu.
• Nastavení koncepce paliativní péče.

STATISTIKA

FIREMNÍ
A INDIVIDUÁLNÍ
DÁRCI

Domov se zvláštním režimem

Slevomat

27 000 Kč

Lékárna Anenská F-M

49 570 Kč

Terénní programy
• Tvorba nové koncepce podoby Prevence bezdomovectví.

Kapacita služby

32 uživatelů (12 žen, 20 mužů)

Osobní příběh
Syn se po útoku dlouhodobě léčil a již se zotavil, společně s klíčovým

dek-Místek nás oslovili zájemci o službu, muž se ženou a synem. Svou

pracovníkem také byl zdárně dořešen invalidní důchod otce, který má

situaci popsali jako kritickou s tím, že žadatel bydlel společně se synem

již nyní přiznán. Také se pomáhalo uživatelce zajistit si přivýdělek. Po-

na azylovém domě pro muže a jeho manželka na azylovém domě pro

dařilo se jí získat pracovní místo jako pomocná síla v kuchyni a tuto

ženy, tedy odděleně. Postupem času došlo k tomu, že z dospělého syna

práci vykonává stále. Rodina si také již u nájemce splatila v rámci čás-

se stal bezdomovec přespávající na ulici. O bydlení přišli tím, že žadatel

ti nájmu veškeré vybavení domácnosti, které bylo v bytě zachováno

zdědil společně s bratrem rodinný domek a při podnikání bratr zastavil

a nyní je již jejich majetkem. V průběhu spolupráce se klíčový pracovník

bez vědomí žadatele opakovaně jejich společný rodinný domek, násled-

také snažil vést rodinu k tomu, aby získali kompetence v komunikaci

ně využívali bydlení v rámci azylových domů. Zdravotní stav uživatele

s majitelkou bytu a byli tak schopni řešit potřebné záležitosti. Posléze

byl neuspokojivý a opakovaně byl dlouhodobě hospitalizován ve zdra-

si našel také syn uživatelů přivýdělek a rodina také zdárně hospodařila.

votních zařízeních. V předchozím období došlo k útoku na syna, kterého

V současné době se rodina v bytě etablovala a každý člen domácnos-

jako bezdomovce dosud nezjištěný pachatel polil hořlavinou a zapálil.

ti má svůj vlastní příjem. Nyní již do budoucna spoří finance pro svou

Policií ČR bylo zahájeno šetření pro těžké ublížení na zdraví. Rodina žila

potřebu, také plánují společnou dovolenou, na které již několik desítek

odděleně a nemohla se scházet. V průběhu roku 2017 se podařilo získat

let nebyli. V rámci ukončení spolupráce ke konci roku 2018 s klíčovým

od soukromé osoby podnájem zařízeného bytu, který zprostředkovali

pracovníkem také řešili uživatelé potřebné záležitosti, co se týče péče

soc. pracovníci a do kterého byla celá rodina žadatele umístěna. S od-

o byt, informovanosti o spotřebě v bytě a komunikaci s majitelem bytu

stupem času bylo možné vyhodnotit, že se sousedy žádné problémy

do budoucna. Majitelka bytu je se svými nájemci a jejich situací také

nejsou, rodina žije společně v klidné lokalitě, kterou si velmi pochvalují.

spokojená.
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V rámci předchozího působení soc. služby Prevence bezdomovectví Frý-

Sociální služby Havířov
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Azylový dům
Noclehárna
Terénní program
Na Spojce 807/2, 736 01 Havířov-Město
Ředitel: Mgr. Tomáš Kolondra
T +420 737 215 426
E tomas_kolondra@armadaspasy.cz

VýZNAMNÉ
UDÁLOSTI V ROCE
2018

Moravskoslezský kraj, program KSS 3

• Posílení týmu o nové zaměstnance: sociální pracovník pro

Moravskoslezský kraj, program KSS 3

služby terénní program a noclehárna, dvě sociální pracovnice

Statutární město Havířov

a pracovník v sociálních službách pro azylový dům • Díky projek-

Terénní program

tu MSK proběhla rekonstrukce hygienického zázemí pro uživate-

Moravskoslezský kraj, kapitola 313

le azylového domu, čímž jsme zajistili důstojnější a bezpečnější

Moravskoslezský kraj, program PSDP 4/18

prostředí v zařízení • Díky projektu nadace NOKD jsme zprovoz-

Moravskoslezský kraj, program KSS 3

nili nové kuchyňky pro uživatele azylového domu • V azylovém

Statutární město Havířov

domě probíhala canisterapie • V rámci Mezinárodního dne proti

Noclehárna pro ženy

chudobě proběhlo na zahradě Setkání u společného ohně.

Celkové využití služby

Nadace OKD

6 000 Kč
50 000 Kč

noclehárna
Moravskoslezský kraj, kapitola 313
Moravskoslezský kraj, program PSDP 4/18

1 443 000 Kč
63 000 Kč
6 000 Kč
300 000 Kč
310 000 Kč
20 000 Kč
6 000 Kč
80 000 Kč
132
70,40 %

Terénní program – reg. č. 5913318

STATISTIKA

Počet uživatelů

azylový dům

Počet kontaktů

Počet klientů

nízkoprahové zařízení pro děti a mládež – reg. č. 3724158

Počet lůžkodnů
Průměrný věk

Počet intervencí

96
48 let

Počet intervencí

2 519

80

Počet kontaktů

2 320

163
5 578

Průměrný věk

44 let

Terénní program
Počet kontaktů

935

Počet uživatelů

Počet lůžkodnů

Počet klientů

1 738

12 866

noclehárna
Počet klientů

93

Osobní příběh

47 mužů a 2 ženy

Pan Jaroslav přišel z ulice na noclehárnu. Do azylového domu přišel ve

385

špatném zdravotním stavu a s velkými dluhy. Během pobytu u nás se
panu Jaroslavu podařilo zlepšit zdravotní stav pravidelnou návštěvou
lékařů, vhodnější medikací a také se podařilo vyřídit důchod. Díky tomu

PŘIJATÉ DOTACE
A GRANTY

začal splácet exekuce. U poslední exekuce, kterou pan Jaroslav ještě má,
se již zaplatila celá jistina, tím nebude docházet k dalšímu nárůstu dluhu,
což povede k jeho dřívějšímu splacení. Vzhledem k jeho zdravotnímu

azylový dům

stavu není možné, aby odešel do svého bydlení, proto čeká na přechod

MSK kraj „Podpora služeb sociální prevence 2“ IP 4 610 483 Kč

do vhodnější služby – domova se zvláštním režimem. Je pro nás povzbuze-

Moravskoslezský kraj, program PSDP 1/18

ním, že můžeme vidět, jak veliký posun a změna u pana Jaroslava probíhá.

642 000 Kč

Sociální služby Havířov
Dům pro matky s dětmi
Dvořákova 21/235
736 01 Havířov-Město
Ředitel: Mgr. Tomáš Kolondra
T +420 737 215 426
E tomas_kolondra@armadaspasy.cz

VýZNAMNÉ
UDÁLOSTI V ROCE
2018
• Konal se první ročník akce: „Polévka je grunt” i v Havířově • Rekonstrukce herny

• Úprava pracovní doby (sociální pracovníci

i na odpolední směny) • Vybudováni velkokapacitního pokoje pro

Osobní příběh
Paní Klára je mladá maminka s pětiletým synem. Neměla jedno-

matku s až pěti dětmi • Vybudování konzultační místnosti

duché dětství, pochází z rodiny rozvedených rodičů, měla jednu
sestru a čtyři nevlastní sourozence. Finančně byla zajištěná, její

STATISTIKA

matka hodně pracovala a začala pít alkohol, což se projevilo
175

v péči o děti. Paní Klára dodnes popisuje svůj vztah k celé rodině

Z toho matek (nebo zákonných zástupců)

59

jako negativní a nepociťuje v ní oporu. Ve svých osmnácti letech

Z toho dětí

116

si však našla oporu v příteli, který je otcem jejího syna. Společně

Počet lůžkodnů

16 688

si však nemohou až dodnes najít adekvátní bydlení. Dostali se do

Vytíženost služby

76,2 %

finančních potíží i přesto, že se snažili zvýšit si své příjmy prací.

Počet uživatelů za rok

„Asi jsme neměli štěstí na dobré lidi,“ říká paní Klára, když vypráví

PŘIJATÉ DOTACE
A GRANTY

svůj příběh. Dokonce se chtěli nastěhovat do bytu prarodičů, ze
kterého je vytlačili ostatní příbuzní, a oni se od té doby začali
dostávat do dluhů.

Moravskoslezský kraj „Podpora služeb sociální prevence 2“ IP:
7 009 276 Kč
Moravskoslezský kraj, program PSDP 1/18

846 000 Kč

Moravskoslezský kraj, program KSS 3

6 000 Kč

FIREMNÍ
A INDIVIDUÁLNÍ DÁRCI

Situace se vyhrotila do krizového stavu. V posledním bydlení
jim nestačily jejich příjmy k placení nájmu, který se neustále
zvyšoval. Majitel bytu si tam chtěl ubytovat více lidí a bydlení se
stalo nevyhovujícím. Museli se tedy odstěhovat k matce přítele.
Nechtěla je tam dlouho nechat (velikost bytu 2+1). Paní Klára
se synem se musela oddělit od přítele. Uživatelka nastoupila do
azylového domu pro matky s dětmi na začátku roku.
Po nástupu do azylového domu začala paní Klára intenzivně
spolupracovat na řešení své situace. Vyřídila si dávky, aby

dary z potravinové banky, dary z krajské sbírky, dárky pro děti: krabice

v azylovém domě mohla uhradit první měsíc. Následně si

od bot Insgraf Český Těšín, Fond primátora města Havířova, Strom

našla práci v obchodě, aby nebyla závislá pouze na dávkách.

splněných přání v Globus Havířov, zaměstnanci IT oddělení Vysoké

Její přítel pracuje a bydlí na ubytovně, společně se navštěvují.

školy báňské, včelařský kroužek Ambrožíci, zaměstnanci firmy Philips

Začínají si šetřit na společné bydlení a těší se, až budou zase

Praha, Penam

všichni společně bydlet ...

Moravskoslezský kraj, Statutární město Havířov
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Ředitel: Mgr. Tomáš Kolondra
T +420 737 215 426
E tomas_kolondra@armadaspasy.cz

Terénní program Prevence bezdomovectví
Obránců míru 619/3
736 01 Havířov-Šumbark

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
SNP 805/2
736 01 Havířov-Šumbark

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Obránců míru 619/3
736 01 Havířov-Šumbark

Sociálně aktivizační služby pro seniory
a osoby se zdravotním postižením
Obránců míru 619/3
736 01 Havířov-Šumbark

VýZNAMNÉ
UDÁLOSTI V ROCE
2018

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
40 rodin
Soc. aktiv. služby pro seniory a osoby se zdrav. postižením
32 uživatelů, z čehož 6 mužů a 26 žen
nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
142 uživatelů

Terénní program prevence bezdomovectví
• Osamostatnění prvních úspěšných klientů dvouletého programu bydlení
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
• Přestěhování služby do nových prostor
Soc. aktiv. služby pro seniory a osoby se zdrav. postižením

PŘIJATÉ DOTACE
A GRANTY

• Příprava transformace služby
nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Terénní program prevence bezdomovectví

• Uskutečněné akce: „Přijď do klubu“ – den otevřených dveří,

Moravskoslezský kraj – kapitola 313

O zlatý míč Šumbarku – fotbalový turnaj

Statutární město Havířov

PLÁN ROZVOJE 2019
Terénní program prevence bezdomovectví

1 196 000 Kč
326 000 Kč

Moravskoslezský kraj, program PSDP 4/18

63 000 Kč

MSK, program na podporu komunitní práce

21 400 Kč

Moravskoslezský kraj, program KSS 3
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

6 000 Kč

• Rozvíjení depistáže a terénní práce v lokalitě
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Moravskoslezský kraj – kapitola 313
Statutární město Havířov

85 000 Kč

• Přestěhování služby do nových prostor
Soc. aktiv. služby pro seniory a osoby se zdrav. postižením

Moravskoslezský kraj, program PSDP 4/18

42 000 Kč

• Přestěhování služby, zařízení nových prostor • Rozšíření terénní

867 000 Kč

Moravskoslezský kraj, program KSS 3
6 000 Kč
Soc. aktiv. služby pro seniory a osoby se zdrav. postižením

formy služby
nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Moravskoslezský kraj, kapitola 313
Město Havířov

26 000 Kč

• Absolvování interního auditu • Účast na odborné konferenci

Moravskoslezský kraj, program PSDP 4/18

48 000 Kč

NZDM a Street

Moravskoslezský kraj, program KSS 3
nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

STATISTIKA

Moravskoslezský kraj – kapitola 313
Statutární město Havířov

80 000 Kč

Terénní program prevence bezdomovectví

Moravskoslezský kraj, program PSDP 4/18

59 000 Kč

38 uživatelů, z čehož 15 mužů, 23 žen

Moravskoslezský kraj, program KSS 3

1 363 000 Kč

6 000 Kč
1 209 000 Kč

6 000 Kč

Paní Š. H. začala spolupracovat se službou Prevence bezdomovectví
před dvěma lety a byl s ní na základě doporučení poradního sboru uzavřen rovněž podnájemní vztah k bytu. Dcerku přihlásila do
místní mateřské školky a pomocí příležitostných brigád se dokázala
vypracovat na managerské místo u telefonní společnosti. Našetřila
si potřebné finance, aby jí mohl být letos přepsán byt do nájemního vztahu. Veškeré záležitosti týkající se bytu je schopna si sama
dořešit, udržuje dobré sousedské vztahy. Služba klientce umožnila

38

příležitostné brigády nahradila zaměstnáním na hlavní pracovní
poměr, aby mohla finanční zajištění z dávek nahradit příjmem ze

Osobní příběhy

zaměstnání a měla tak možnost si odkládat prostředky.

Pan E. měl zájem o ambulantní formu naší služby, proto pravidelně za-

plném násilí a drog ze strany partnera. Byla těhotná a chtěla od

čal docházet na skupinové aktivizační činnosti a mezi ostatními se stal

partnera odejít. Pracovníci služby se jí pokusili pomoci s odchodem

velmi oblíbený. Postupem času se rozpovídal o tom, že rodinné vztahy

do azylového domu. Projevovala symptomy oběti domácího nási-

nejsou ideální. V minulosti došlo ke konfliktu s vnukem, který ho vel-

lí, a tudíž několik pokusů odejít na azylový dům nedopadlo dobře

mi zklamal, a dodnes se vztah nezlepšil a s vnukem se nestýká. Se svou

a paní M. se k partnerovi vrátila. Nebyla zdatná ve vyřizování dá-

dcerou se stýká, ale velmi málo. Uživatel si v průběhu poskytování naší

vek a řešení záležitostí ohledně starších dětí, které nemohla mít

služby prošel těžkým obdobím, byl dvakrát umístěn v léčebně pro dlou-

u sebe. Pracovníci služby jí v tomto pomohli a povzbuzovali ji v její

hodobě nemocné. Pracovnice s ním byly stále v kontaktu a uživatel byl

těžké osobní situaci. Paní M. se narodil chlapeček a ona si uvědo-

za tuto podporu velmi vděčný. Z tohoto nepříjemného období se díky

mila, že pokud o něj nechce přijít, musí skutečně partnera opus-

naší službě a zejména psychické podpoře, kterou jsme mu po celou dobu

tit. Společně s pracovníky si podala několik žádostí na umístění

poskytovali, dostal a jeho psychický i fyzický stav se výrazně zlepšil. Uži-

v azylovém domě v kraji. Poté, když se v jednom uvolnilo místo,

vatel je také prostřednictvím služby v kontaktu s ostatními vrstevníky

jí tam pracovníci doprovodili. V azylovém domě již dále řeší svou

a to na něj působí pozitivně.

situaci.

Uživatelka K. má 13 let. Žije s babičkou, otcem a jeho přítelkyní, se
kterou K. nevychází moc dobře, často se kvůli ní s otcem hádají. Její
matka byla v psychiatrické léčebně a nedávno zemřela. S matkou se
předtím vídala spíše sporadicky, nicméně její smrt ji silně zasáhla,
debatovala s námi o tom na klubu. Sdělila nám, že ve škole je drzá
na učitele a ráda je provokuje, učí se dle nálady a motivace. Za tohle
chování jí hrozí dětský domov. Má zkušenosti s drogami jako např.
marihuanou. Na klubu jsme párkrát řešili její sexuální aktivity. Netají
se tím, že by ráda dělala prostitutku, ke klukům se chová vyzývavě
a snaží se je svádět. V klubu našla prostor, kde může s pracovníky
hovořit o všem, co ji tíží, a zároveň je jí nastavováno zrcadlo, jak její
chování působí na ostatní. Je seznamována s riziky, jimž se svým chováním vystavuje, a společně hledáme jiné způsoby chování a jednání.

Paní M. L. žila v těžkých ekonomických podmínkách a ve vztahu

Moravskoslezský kraj, Statutární město Havířov

odrazit se a zlepšit kvalitu bydlení. Motivovali jsme klientku, aby

Služby následné péče Havířov
Dům pod svahem – služba následné péče
Pod Svahem 284/1
736 01 Havířov-Šumbark
Ředitel: Mgr. Tomáš Kolondra
T +420 737 215 426
E tomas_kolondra@armadaspasy.cz

Vyhlídka – služba následné péče
Obránců míru 619/3
736 01 Havířov-Šumbark
Ředitel: Mgr. Tomáš Kolondra
T +420 737 215 426
E tomas_kolondra@armadaspasy.cz
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Dům pod svahem
• Proběhl druhý rok akce pro dárce na téma „QUO VADIS“
s autentickým video příběhem klientů • Proběhl Den otevřených dveří aneb Let balónem • Výměna hygienického zařízení
klientů • Výměna plynového kotle • Tepelná izolace střechy
a nátěr fasády
Vyhlídka
• Proběhla akce k 5. výročí služby • Odchod externí terapeutky,
zastřešení terapeutické práce sociálními pracovníky

PLÁN ROZVOJE 2019
Dům pod svahem
• Příprava akce „Setkání absolventů“ • Příprava deátého výročí
služby

STATISTIKA
Dům pod svahem
Během roku 2018 využilo službu 41 osob. Základní program dokončili 4 absolventi. Z bytu odešlo úspěšně do svého vlastního
bydlení v roce 2018 11 uživatelů (absolventů).
Vyhlídka
Během roku 2018 využilo službu 27 osob. Program úspěšně
ukončilo 7 absolventů, kteří v době odchodu pracovali a všichni
odešli do zajištěného bydlení.

Dům pod svahem
Moravskoslezský kraj, kapitola 313
Moravskoslezský kraj, program PSDP 2/18
Moravskoslezský kraj, program KSS 3
Statutární město Havířov
Nadace OKD

4 461 000 Kč
460 000 Kč
6 000 Kč
150 000 Kč
50 000 Kč

Vyhlídka
Moravskoslezský kraj, kapitola 313
Moravskoslezský kraj, program PSDP 2/18
Moravskoslezský kraj, program KSS 3
Statutární město Havířov

1 690 000 Kč
240 000 Kč
6 000 Kč
150 000 Kč

Domov pod Svahem
v Havířově Šumbarku
se opět po roce otevřel
lidem. Úspěšně již 9 let
pomáhá lidem, kteří se
dostali až na samotné
dno hlavně kvůli
alkoholu.

Osobní příběh
Pan Václav (60 let) měl dlouhodobě problémy s alkoholem, které
ho dovedly až na ulici a do azylového domu. Také absolvoval několik
léčeb na oddělení léčby závislostí v psychiatrických nemocnicích.
Když mu před dvěma lety končila jeho poslední léčba, rozhodl se využít službu následné péče Dům pod Svahem. Během 18
měsíčního základního programu pan Václav úspěšně abstinoval,
ale prožil také několik krizí, kdy k napití neměl daleko. Podle jeho
slov mu však právě tyto krize, které prožil v prostředí bez alkoholu
a překonal je s podporou zaměstnanců i ostatních, pomohly
k tomu, že dnes úspěšně dál abstinuje. Pan Václav si během poslední fáze základního programu našel práci v technických službách a nyní již půl roku bydlí v tréninkovém bytě Armády spásy
a připravuje se na samostatné bydlení. Začal také splácet dluhy
a jedním z jeho cílů je odejít do důchodu bez dluhů. Přiznává, že
na začátku programu si nedovedl představit, že by mohl po zbytek
života abstinovat, ale nyní říká, že bez alkoholu žije skromný, ale

(8. 9. 2018 Polar)

kvalitní život.

Moravskoslezský kraj, Statutární město Havířov
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Sociální služby Krnov
Čsl. armády 837/36 bcd
794 01 Krnov
Ředitel: Mgr. Jiří Ivanov, DiS.
T +420 737 215 429
E Jiri_Ivanov@czh.salvationarmy.org

odloučené pracoviště:
Opavská 26, 794 01 Krnov
Ředitel: Mgr. Jiří Ivanov, DiS.
T +420 737 215 429
E Jiri_Ivanov@czh.salvationarmy.org
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Noclehárna pro muže

• Změna ředitele – od 1. 6. 2018 – Mgr. Jiří Ivanov, DiS. • Nový

Počet denních přítomností

vedoucí sociálních služeb – Azylový dům pro muže, Noclehárna,

Terénní program – reg. č. 5913318

Nízkoprahové denní centrum – od 1. 9. 2018 – Mgr. Milan Bo-

Počet uživatelů

háč • Začátek projektu – Iniciativa na podporu zaměstnanosti

Počet intervencí

mládeže v MSK

Počet kontaktů

Moravskoslezský kraj, Město Krnov

41
2 439

Noclehárna pro ženy

132

Celkové využití služby

70,40 %

nízkoprahové denní centrum – reg. č. 4411471
Počet uživatelů

72 (60 mužů a 12 žen)
2 950
93
1 738
935

nízkoprahové zařízení pro děti a mládež – reg. č. 3724158

PLÁN ROZVOJE 2019

Počet uživatelů

80

Počet intervencí

2 519

• Realizace projektu „Nízkoprahové centrum“ • Začátek rekon-

Počet kontaktů

2 320

strukce Azylového domu pro matky s dětmi na bytové jednotky
– zpracování projektové dokumentace + realizace 1 bytové jednotky • Začátek projektu „Společný rozvoj inkluze v Krnově“

PŘIJATÉ DOTACE
A GRANTY

STATISTIKA
azylový dům reg. č. 4714749
Počet uživatelů, kteří využívali službu

Kapitola 313 – MpSV státního rozpočtu „program na podporu
celkem 158

poskytování sociálních služeb pro rok 2018“

Azylový dům pro muže

75

Azylový dům

7 958 000 Kč

Azylový dům pro ženy

20

Noclehárna

1 216 000 Kč

63

Nízkoprahové denní centrum

Azylový dům pro matky s dětmi matky
Počet poskytnutých lůžkodnů

celkem 21 577

552 000 Kč

Terénní program

1 335 000 Kč

Azylový dům pro muže

11 279

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

1 653 000 Kč

Azylový dům pro ženy

2 840

pSDp 4/18 „program na podporu financování běžných výdajů

Azylový dům pro matky s dětmi

7 458

souvisejících s poskytováním sociálních služeb včetně realiza-

Celkové využití služby

79 %

ce protidrogové politiky kraje na rok 2018“

noclehárna – reg. č. 6695046
Počet uživatelů, kteří využívali službu
Noclehárna pro muže
Noclehárna pro ženy
Počet poskytnutých noclehů

Azylový dům
celkem 78
71
7
celkem 2 571

1 064 000 Kč

Noclehárna

74 000 Kč

Nízkoprahové denní centrum

27 000 Kč

Terénní program

63 000 Kč

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

74 000 Kč

Aspec s.r.o. Krnov

61 490 Kč

Silnice Morava s.r.o., Krnov

30 000 Kč

Potravinová banka Ostrava, z.s.

244 426 Kč

Projekt Nocleženka

162 400 Kč

Fond evropské pomoci nejchudším osobám
Název projektu: Projekt potravinové a materiální pomoci nejchudším osobám II:

55 162 Kč

Dobrovolníci
Jiří Kozár, Soňa Vlačuhová, Adéla Suchá, Ludmila Loskotová

Azylový dům

1 000 000 Kč

Noclehárna

300 000 Kč

Nízkoprahové denní centrum

175 000 Kč

Terénní program

280 000 Kč

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

250 000 Kč

Dotace z rozpočtu města Město albrechtice na rok 2018
Azylový dům

4 000 Kč

Noclehárna

3 000 Kč

Nízkoprahové denní centrum

4 000 Kč

Evropský sociální fond – operační program zaměstnanost
Název projektu: Iniciativa na podporu zaměstnanosti mládeže v MSK
Čerpaná dotace

396 674 Kč

(Uživatel Noclehárny Armády spásy Krnov)

Výzkum, vývoj a vzdělávání

Osobní příběh

Název projektu: Společný rozvoj inkluze v Krnově

Pán, který je nyní již v seniorském věku, byl dříve ženatý, pracoval

Evropský strukturální a investiční fond – operační program

Čerpaná dotace

263 215 Kč

jako řidič sanitky a z manželství má jednoho syna. V době, kdy

Granty:

rodina žila spolu, odjel pracovat do Ruska, aby se měli finančně

KSS 1/18 „program na podporu zvýšení kvality sociálních slu-

lépe. Po návratu mu však jeho žena sdělila, že se s ním chce roz-

žeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2018“

vést. Celá situace vyústila v jeho odchod od rodiny, pán se ocitl

Název projektu: Projektová dokumentace pro „nízkoprahové centrum“

bez práce a bez domova, a protože se styděl požádat o pomoc,

Poskytnutá dotace

žil na ulici. Tam pobýval i v zimě, což mu způsobilo zdravotní

440 000 Kč

potíže a omrzly mu prsty, které mu museli lékaři amputovat. Po

FIREMNÍ
A INDIVIDUÁLNÍ
DÁRCI

této události začal pobývat na noclehárně Armády spásy, odkud

Finanční dary

z dluhu na pojištění vznikla exekuce a z důchodu jsou mu strhá-

Drobní dárci z řad občanů města Krnova

se časem dostal na azylový dům a poté do sociálního bydlení,
kde bydlí dosud. Pobírá starobní důchod, který je nízký, protože po dobu, co pracoval v Rusku, si neplatil pojištění. Jelikož
ani nevěděl, že se to musí, nijak to neřešil. V současné době mu
15 450 Kč

vány měsíční splátky. Pobírá sice sociální dávky, ale koncem mě-

Osoblažská dopravní společnost s.r.o., Krnov

500 Kč

síce už mu nezbývají peníze na jídlo. Ve spolupráci se službou Te-

Obilka, Nikola Papadopulos, Krnov

500 Kč

rénní programy se podařilo pánovi zajistit přes jinou neziskovou

Materiální dary
Den Braven Czech and Slovak, s.r.o.
Knapp Martin, pekařství/cukrářství

organizaci obědy zdarma a Armáda spásy mu také vypomáhá
6 000 Kč
462 Kč

potravinovou pomocí. Díky tomu se pánovi daří si udržet stávající bydlení a má také peníze na uspokojení svých dalších potřeb.

Moravskoslezský kraj, Město Krnov

Dotace z rozpočtu Města Krnova na rok 2018

„Venku, když je -10°C,
tak Armáda spásy
hodně pomáhá,
protože tady ti lidi
to hodně potřebují.
Hlavně to teplo.“
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azylový dům pro muže Samaritán

azylový dům pro muže Samaritán

pokojů uživatelů • Rozšíření nabídky duchovní pomoci • Praxe stu-

• Zúčastnili jsme se Národní potravinové sbírky nebo akce Noc

dentů VOŠ a jiných odborných škol • Vzdělávání pracovníků • Účast

venku. • Prezentovali jsme naše služby při setkání s uživateli

na akci Národní potravinová sbírka

Psychiatrické nemocnice, spolupracovali jsme s neziskovou or-

noclehárna pro muže Samaritán

ganizací JINAK v péči o uživatele s duševním nebo mentálním

• Praxe studentů univerzit a vyšších odborných škol • Spolupráce

postižením. • Zorganizovali jsme Den otevřených dveří. • Za-

s dalšími neziskovými organizacemi • Vzdělávání pracovníků • Účast

PLÁN ROZVOJE 2019
• Personální posílení (navýšení o 0,8 úvazku sociálního pracovníka)
• Zajištění nového povlečení pro všechny uživatele • Výmalba třetiny

jistili jsme externího psychoterapeuta, výměnné stáže zaměst-

na akci Národní potravinová sbírka • Účast na komunitním pláno-

nanců nebo vánoční setkání s uživateli služby v kulturním domě

vání a pracovních skupinách • Pokračování v projektu Nocleženky

Na Rybníčku.

• Poskytování programu „volné židle“

noclehárna pro muže Samaritán

nízkoprahové denní centrum Samaritán opava

• Našim uživatelům poskytujeme tzv. nocleženky, které zajiš-

• Praxe studentů univerzit a vyšších odborných škol • Spolupráce

ťují přenocování uživatelům ve finanční nouzi, vyloučeným

s dalšími neziskovými organizacemi • Vzdělávání pracovníků • Účast

z ÚP.

na akci Národní potravinová sbírka • Účast na komunitním plánová-

nízkoprahové denní centrum Samaritán opava
• Národní potravinová sbírka • Noc venku • Prezentace služby: uživatelům Psychiatrické nemocnice, dětem Základní školy
v Melči, veřejnosti v rámci Noci venku • Rekuperace prostor WC
• Spolupráce s neziskovou organizací JINAK v péči o uživatele
s duševním nebo mentálním postižením • Den otevřených dveří • Supervize pracovníků služby • Výměnné stáže pracovníků
• Praxe studentky VOŠ Ostrava – vánoční setkání s uživateli
a uživatelkami služby • Vánoční guláš pro uživatele a uživatelky
služby od Rotary clubu

ní a pracovních skupinách
Terénní programy Samaritán
• Praxe studentů univerzit a Vyšších odborných škol • Spolupráce
s dalšími neziskovými organizacemi • Vzdělávání pracovníků • Účast
na Národní potravinové sbírce • Účast na Komunitním plánování
a pracovních skupinách • Pokračování v nabízení možnosti přenocování na Nocleženky • Poskytování programu „volné židle“
Sociální rehabilitace Samaritán
• V roce 2019 nedojde k žádným změnám v poskytování služby, služba sociální rehabilitace bude koncem roku 2019 ukončena.

Terénní programy Samaritán
vat služeb Nízkoprahového denního centra a noclehárny, které

STATISTIKA

předtím odmítali, někteří uživatelé také přešli i do služby azylový

azylový dům Samaritán

dům. • Do služeb nízkoprahového denního centra a noclehár-

Počet klientů

64

ny přešlo asi 11 uživatelů a následně do služby azylový dům asi

Počet klientů s trvalým bydlištěm mimo SMO

14

9 těchto uživatelů.

Průměrný věk

• Z celkového počtu 65 uživatelů začínali uživatelé více využí-

53,2

33 lůžek

Počet lůžkodnů

9 404

Vytíženost služby

78,2 %

noclehárna Samaritán
Počet klientů

115

Kapacita

18

Počet lůžkodnů

5 871

Vytíženost služby

89,36 %

nízkoprahové denní centrum Samaritán
Počet klientů

1 394

Intervence

964

Vytíženost služby
Kapacita

azylový dům pro muže Samaritán
Mag. města Opavy 2 600 Kč (vyřazená výpočetní technika)
noclehárna pro muže Samaritán
program Nocleženky, materiální dary soukromých osob – oša-

161

Kontakty

FIREMNÍ
A INDIVIDUÁLNÍ
DÁRCI

cení, potravinová banka – potraviny, finanční dary soukromých
osob – 2 440 Kč
Terénní programy

67,71 %

materiální dary soukromých osob – ošacení, potravinová banka

30 osob v jednom okamžiku

– potraviny, materiální dary soukromých osob – ošacení, potra-

Terénní programy Samaritán
Počet klientů

vinová banka – potraviny
65

Počet kontaktů

294

Počet intervencí

755

Sociální rehabilitace
finanční dary soukromých dárců – 12 770 Kč

Sociální rehabilitace
Počet klientů

13

Počet kontaktů

49

Počet intervencí

257

Okamžitá kapacita

3 osoby

PŘIJATÉ DOTACE
A GRANTY
azylový dům pro muže Samaritán
Statutární město Opava
Moravskoslezský kraj IP

113 400 Kč
3 342 211 Kč

Statutární město Opava
Moravskoslezský kraj
MPSV prostřednictvím MSK

Osobní příběhy
Pan J. holdoval alkoholu, byl sankčně vyřazen z Úřadu práce a přišel o sociální dávky. Nějakou dobu neměl zájem o služby Armády

noclehárna pro muže Samaritán
200 000 Kč

spásy a všechno „viděl černě“. Asi po třech a půl měsících šel

61 000 Kč

do sebe, začal využívat Nízkoprahového denního centra a noc-

1 527 000 Kč

lehárny, jako dobrovolník pomáhal na farmě ve Strahovicích. Po
skončení sankčního vyřazení z Úřadu práce se zaevidoval na Úřa-

nízkoprahové denní centrum Samaritán
Magistrát města Opavy

267 400 Kč

Moravskoslezský kraj IP

1 178 000 Kč

du práce, převedl si sociální dávky z Kravař do Opavy, požádal si
o azylový dům a dnes již bydlí na azylovém domě.

Terénní programy Samaritán
Statutární město Opava
Moravskolezský kraj
MPSV prostřednictvím MSK

207 000 Kč

Pan Jiří přišel do azylového domu v roce 2017 ve velmi špatném

21 000 Kč

zdravotním i psychickém stavu. Díky dobré práci sociálních

391 000 Kč

pracovníků se podařilo zajistit mu odpovídající lékařskou péči
a motivovat jej k péči o svůj zevnějšek. Exekuční řízení se podařilo

Sociální rehabilitace

44

Statutární město Opava

128 800 Kč

zastavit pro klientovu nemajetnost. Pan Jiří si našel samostatné

Moravskoslezský kraj IP

603 000 Kč

bydlení, které se mu daří udržet.

Moravskoslezský kraj, Statutární město Opava

Kapacita

Farma Strahovice
Nákladní 390/24
746 01 Opava 1
Ředitel: Gerhard Karhan
T +420 737 215 427
E opava@armadaspasy.cz

Moravskoslezský kraj, Statutární město Opava
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Pan Igor přišel na azylový dům v červnu 2018, a to přímo z doléčovacího pobytu pro alkoholiky. Celkově se léčil z alkoholu přes

• V únoru se podařilo dokončit vybudování sýrárny, vyřídit veškerá povolení pro výrobu a prodej sýrů z kozího a kravského
mléka.

rok. Cílem pana Igora byla trvalá abstinence a také nalezení zaměstnání. První dva měsíce byly pro pana Igora náročné, se svou
závislostí na alkoholu bojoval, ale ne vždy mu to vyšlo podle jeho
představ. Kvůli alkoholu mu byl dokonce ukončen pobyt a navrhnuta možnost opětovné léčby ze závislosti. To však pan Igor

STATISTIKA

odmítl, rozhodl se bojovat s alkoholem sám a znovu se ubytoval
na azylový dům. V září 2018 mu byla nabídnuta možnost služ-

V roce 2018 zaměstnávala Farma Strahovice:
• 4 zaměstnance v rámci Veřejně prospěšných prací • 6 v rámci
Veřejné služby • 3 klienty ze sociálních služeb

tuto možnost uvítal, potřeboval mít nějakou činnost, která by
mu pomohla mít smysluplně naplněný čas, a také měl zkušenosti s prací v hospodářství. Začal tedy pravidelně na Farmu do

PŘIJATÉ DOTACE
A GRANTY
Státní zemědělský intervenční fond

by sociální rehabilitace, a to na Farmě ve Strahovicích. Pan Igor

Strahovic dojíždět. Jeho klíčový pracovník, který se mu na Farmě
ve Strahovicích věnoval, si ho hodně chválil pro jeho aktivitu
a opravdový zájem o práci. Pan Igor dostal přidělený stroj, na
70 713 Kč

kterém drtil štěpku. Pan Igor se osvědčil natolik, že mu byla
v říjnu 2018 na Farmě ve Strahovicích nabídnuta práce ve Stra-

FIREMNÍ
A INDIVIDUÁLNÍ DÁRCI

hovicích na pracovní smlouvu. Práci s nadšením přijal, byl rád,
že může začít také díky pravidelným příjmům splácet své dluhy,
a také se mu dařila abstinence.

Nadace Bez-DOMOVA – 20 000 Kč (finanční dar na nákup

V současnosti je stále zaměstnán, bydlí na azylovém domě

dojičky koz), fundraising – 43 500 Kč, finanční dary soukromých

a daří se mu dobře. Jeho cílem je udržet si trvalou abstinenci

dárců – 12 715 Kč, veřejná sbírka – 4 788 Kč – potraviny

a najít si jiné bydlení mimo azylový dům.

Moravskoslezský kraj, Statutární město Opava
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azylový dům pro ženy a matky s dětmi
• Skupinové a individuální setkávání uživatelů s terapeutkou
• Kurz Efektivního rodičovství pro uživatele azylového domu
• Kurz Podpora psychomotorického vývoje pro děti a rodiče
• Kurz Finanční gramotnosti pro uživatele • Kurz Jak zabavit dítě
pro uživatele azylového domu • Volnočasové aktivity dobrovolníků s uživateli • Akce Hurá prázdniny pro uživatele azylového
domu a veřejnost • Dvě evaluační šetření z Moravskoslezského kraje • Den otevřených dveří • Mikulášská nadílka pro děti
• Rotary club uvařil pro uživatele guláš • Návštěva zástupců firmy Model obaly, a.s. (předali uživatelům dárky) • Akce Pečení
na Vánoce • Vánoční setkání s uživateli azylového domu • Vánoční dárky pro děti, akce „Krabice od bot“ • Vánoční dárky pro

STATISTIKA
azylový dům pro ženy a matky s dětmi
Kapacita služby
Vytíženost služby v procentech

117

Průměrný věk

18,2

Počet lůžkodnů

20 627

Počet intervencí

1 398

Počet kontaktů

329

noclehárna pro ženy
V roce 2018 využilo noclehárnu celkem 29 žen, 17 z nich využilo službu poprvé.
Průměrný věk žen byl 43,3 let, přičemž nejmladší slečně bylo 19 let
a nejstarší paní 70 let.
Uživatelky službu využily na celkem 1 508 lůžkodnů, kdy denní průměr lůžkodnu byl 4,1 a vytíženost služby 58,6 %.

měna židlí na pokojích • Rekonstrukce verandy v domku Šance
noclehárna pro ženy

azylový dům pro ženy a matky s dětmi

• Přestěhování a celková rekonstrukce Noclehárny pro ženy. Re-

Statutární město Opava

konstrukce byla financována z uvolněných prostředků v rámci

Moravskoslezský kraj

programu Nocleženka

MPSV prostřednictvím MSK

v podkrovních pokojích azylového domu, výměna žaluzií • Ob-

100 %

Počet uživatelů

PŘIJATÉ DOTACE
A GRANTY

matky s dětmi od individuálních dárců • Rekonstrukce podlahy

56

126 000 Kč
36 000 Kč
741 000 Kč

noclehárna pro ženy

PLÁN ROZVOJE 2019

Statutární město Opava
Moravskoslezský kraj IP

240 100 Kč
4 818 109 Kč

azylový dům pro ženy a matky s dětmi

• Revitalizace zahrady na Šanci • Mikulášská nadílka pro děti

FIREMNÍ
A INDIVIDUÁLNÍ DÁRCI

noclehárna pro ženy

azylový dům pro ženy a matky s dětmi

• Zlepšení odvětrávacího systému na noclehárně – pořízení

Fórum dárců, z.s. – 50 000 Kč (finanční příspěvek na projekt v rámci

rekuperační jednotky

programu „Globus Lepší svět 2018“)

• Skupinové a individuální setkávání uživatelů s terapeutkou
• Akce Hurá prázdniny pro uživatele azylového domu a veřejnost

„Dokud budou ženy plakat,
nepřestanu bojovat.
Dokud budou děti hladovět,
nepřestanu bojovat. Dokud se
budou muži vracet do vězení,
nepřestanu bojovat....”

Nadační fond Bez-DOMOVA – 8 164,50 Kč (zajištění terapeutické

Paní Jana byla ubytována se svým ročním synem v azylovém

podpory žen bez domova ve složitých existenčních situacích)

domě čtyři měsíce. Sociální službu vyhledala zejména proto, aby

noclehárna pro ženy

se dostala do psychické pohody a mohla řešit svou nepříznivou

program Nocleženky, v rámci něhož mají ženy noclehy zdarma, ma-

sociální situaci. Předtím bydlela v bytě s manželem, od které-

teriální dary soukromých osob – ošacení, Potravinová banka – po-

ho odešla z důvodu domácího násilí. Po nastěhování si vyřídila

traviny

dávky hmotné nouze a začala si odkládat finance. Včas hradila
ubytování, finančně vycházela, dokázala si našetřit. Na základě

Osobní příběhy
Slečna Šárka bydlela společně s rodiči u své sestry v jiném městě.
Bydlení v malém bytě u sestry nebylo ideální, vznikaly neshody
a hádky a nakonec byla z bytu slečna Šárka vyhozena. V té době neměla slečna kam jít, proto začala na konci července využívat sociální
službu noclehárna pro ženy. Slečna Šárka nechtěla dlouho na noclehárně zůstat a hledala si zaměstnání i bydlení. Protože je její tatínek
nemocný a maminka nemá peněz nazbyt, chtěla se o rodiče postarat.
Nakonec si našla zaměstnání v místě bydliště a podařilo se jí také
najít bydlení v menším bytě, kde může bydlet s rodiči a postarat se
o ně.

žádosti o svěření dítěte do péče proběhl soud a bylo jí vyhověno. Začala spolupracovat s psycholožkou v Eurotopii za účelem
zlepšení komunikace s manželem. Navštěvovala kurz efektivního rodičovství v komunitním centru Armády spásy. S dítětem si
často hrála, komunikovala s ním, využívala prostory herny nebo
chodila ven. U nadace Agrofert si vyřídila finanční příspěvek na
kauci a prvotní nájem. Přes kamaráda si našla byt 2+1, do kterého
se následně přestěhovala.

Moravskoslezský kraj, Statutární město Opava
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Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi
Horní 1112, 742 21 Kopřivnice
Ředitelka: Mgr. Marcela Stryjová
T +420 737 215 431
E marcela_stryjova@czh.salvationarmy.org
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Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
17. listopadu 1225
742 21 Kopřivnice

jako jsou: ZŠ, lékaři, aj. • Navázat spolupráci s dalšími potřebnými
rodinami • Pokračovat v dobré spolupráci s potravinovou bankou
a obchodními řetězci Tesco a Albert
nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
• Po návratu do opravených prostor bude klub Kamarád součástí

prevence bezdomovectví

komunitního centra Pětka v Kopřivnici • Otevření pravděpodob-

• Služba začala fungovat v lednu 2018 ve spolupráci s městem

ně květen/červen • Zajištění kvality poskytované sociální služby

Kopřivnice, které nám předalo prvních 5 bytů, další spolupráce

i přes stěhování, usazení se v nových prostorách

týkající se bytové otázky probíhala během roku • Služba získala dalších 9 bytů pro potřebné rodiny a jednotlivce • Dále
byly postupně zavedeny a vypracovávány Standardy kvality soc.

STATISTIKA

služby, metodika a zaškolování zaměstnanců do práce s progra-

prevence bezdomovectví

mem NPV3
Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi

Celkem podpořených uživatelů za rok 2018

• Služba začala v městě Kopřivnice fungovat v lednu 2018, od té

0–18 let

57

Z toho:
2 uživatelů

doby navázala spolupráci s 6 rodinami • Dále byly postupně za-

19–30 let

16 uživatelů

vedeny a vypracovávány Standardy kvality soc. služby, metodika

31–45 let

18 uživatelů

a zaškolování zaměstnanců do práce s programem NPV3

46–60 let

16 uživatelů

nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

61–100 let

5 uživatelů

• Březen 2018 – přestěhování do náhradních prostor a začátek

Počet intervencí

1 100

rekonstrukce celé budovy NZDM

Počet kontaktů

448

K lednu 2019 má služba celkem 14 bytů, v nichž je 33 uživatelů

PLÁN ROZVOJE 2019

a z toho je 15 dětí.

prevence bezdomovectví

Celkem podpořených uživatelů za rok 2018

• Dosáhnout stability týmu, udržení pracovníků na stejných

Z toho:

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi
14
muži

ženy

2

3

pracovních pozicích • Rozvíjet spolupráci s místní komunitou

0–26

• Získat další byty pro potřebné rodiny od města Kopřivnice

27–45

1

4

• Navázat spolupráci s dalšími pronajímateli bytů v městě Kop-

45–60

2

2

řivnice • Pokračovat v dobré spolupráci s potravinovou bankou

61–100

0

0

a obchodními řetězci Tesco a Albert

nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi

Celkem uživatelé

• Dosáhnout stability týmu, udržení pracovníků na stejných pra-

Věkové kategorie:

covních pozicích • Oslovit a rozvíjet spolupráci s organizacemi

Mladší (6–12 let)

142 aktivních smluv, 195 smluv celkem
74

63

Nejstarší (21–26 let)
Max. okamžitá kapacita v prostorách klubu:

5
20–25 uživatelů

Počet intervencí

4 168

Počet kontaktů

4 174

Osobní příběh
Uživatelka, 11 letá dívka pocházející z nízkých socioekonomických poměrů, žije v péči prarodičů. V minulých letech měla potíže se zvládnutím školního učiva díky zanedbání začátků ve výuce,
neměla o školu zájem, úkoly do klubu nenosila. Na klubu nejvíce
času trávila zpěvem, tancem a hrou, také vyráběním. V té době
v rodině došlo k jejímu odebrání matce a umístění k prarodičům

PŘIJATÉ DOTACE
A GRANTY

a jejímu oddělení od mladší sestry. Pracovníci již znají uživatelku
dlouhou dobu, stejně tak její životní příběh. Pravidelně s ní tak
o škole a učení mluvili, podporovali ji a nabízeli možnost podpory s domácími úkoly přímo na nízkoprahovém zařízení.

prevence bezdomovectví
Moravskoslezský kraj, kapitola 313
Moravskoslezský kraj PSDP
Město Kopřivnice

1 573 000 Kč

Uživatelka začala projevovat větší zájem o pomoc se školním uči-

36 000 Kč

vem ze strany pracovníků až od začátku školního roku 2018/19,

251 604 Kč

kdy pravidelně přinášela několikrát v týdnu úkoly a společně
s ostatními dětmi za pomoci pracovníků u úkolů trávila čas. Nej-

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi
MSK – Podpora služeb sociální prevence 2018–2020

816 351 Kč

Moravskoslezský kraj PSDP
Město Kopřivnice

dříve bojovala s udržením pozornosti, bylo nutné s ní pracovat
pomalu a s přestávkami, někdy práci nedokončila, odbíhala od

nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Moravskoslezský kraj 313

50

780 000 Kč

činnosti. Pracovníci klubu se jí plně věnovali, motivovali a chvá-

63 000 Kč

lili. Postupem času uživatelka získala při vypracovávání domá-

1 263 000 Kč

cích úkolů do různých předmětů větší jistotu, nabyla vědomosti
a upevnila si pravidelným procvičováním své znalosti. Přicházela
také s pochvalami od učitelek a výrazným zlepšením známek.

FIREMNÍ
A INDIVIDUÁLNÍ
DÁRCI

V současné době dochází do klubu skoro denně, většinou hned po
škole, a společně pracujeme na domácích úkolech současně s pravidelným aktivním trávením volného času prostřednictvím různých her, poslechu hudby, popovídáním a společným posezením.
V červnu roku 2018 jsem začala spolupracovat s mamkou samo-

prevence bezdomovectví

živitelkou. Netušila jsem nejprve, s čím vším se na mě obrátí. Uži-

Soukromí dárci – ve spolupráci se soukromými dárci města a blízké-

vatelka vyprávěla o své nejistotě v tom, co dělá, že si nevěří. Mlu-

ho okolí se nám podařilo získat část vybavení bytů (skříně, postele

vila o výchově své dcery. První dny spolupráce byly pro uživatelku

aj.) pro stávající i nové uživatele naší služby

těžké. Uživatelka nevěděla, s čím jí můžeme pomoci. Po půlroční

Materiální pomoc – dary ve formě materiálního charakteru (peřiny,

spolupráci a podpoře ze strany pracovnic Armády spásy uživatelka

nádobí, oblečení, hračky pro děti)

ráda dochází za pracovnicemi, těší se na každou jejich návštěvu.

Potraviny z obchodního řetězce Tesco, a Albert od dubna 2018 –

Z pozorování jde na ní vidět, že si více věří. Sama se snaží řešit pro-

v rámci spolupráce s potravinovou bankou

blémy, už byla schopná vyřešit svůj zdravotní stav, o děti se stará

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi

a ví, co je pro ně správně a v čem by se ještě měla zlepšit. Denně se

Materiální pomoc – dary ve formě materiálního charakteru (oblečení,

s nimi učí a ví, v čem mají své mezery. Když si neví rady, zeptá se

hračky pro děti)

pracovnic – co by měla dělat a jak to udělat. Do budoucna spolu

Potraviny z obchodního řetězce Tesco, a Albert od dubna 2018 –

s uživatelkou jsme domluvené na další roční spolupráci, kdy máme

v rámci spolupráce s potravinovou bankou

v plánu dořešit zbylé věci, ve kterých si ještě není jistá.

Moravskoslezský kraj, Město Kopřivnice

Starší (13–20 let)

Preventivní programy Bohumín
Trnková 322
735 51 Bohumín – Pudlov
Ředitelka: Mgr. Marcela Stryjová
T +420 737 215 431
E marcela.stryjova@cza.salvationarmy.org
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• V roce 2018 se podařilo ve spolupráci s městem Bohumín získat další sociální byty a dát šanci novým rodinám s dětmi včet-

PLÁN ROZVOJE 2019
• V následujícím období bychom rádi posunuli další uživatele z podnájemního bydlení do nájmu a poskytli pomoc a podporu dalším
lidem prostřednictvím nových sociálních bytů i mimo ně. • V první
polovině roku je naplánováno stěhování sociální služby do nových
prostor.

ně jednotlivců. • S uživateli se v rámci individuálního plánování
a běžného setkávání intenzivně pracovalo na pravidelném hrazení nájemného, jistoty a snižování dluhů. Probíhala podpora
nejen v oblasti bydlení, ale také například při řešení výchovy
dětí a především stávající finanční situace uživatelů, jako je pomoc při hospodaření a sestavování finančních rozpočtů a hrazení pohledávek včetně nalezení zaměstnání. Podařilo se na-

STATISTIKA
Počet intervencí

1 574

Počet kontaktů

3 018

Počet podpořených osob ve službě celkem

69

výšit kapacitu veřejné služby, díky ní došlo k uplatnění uživatelů služby, kteří tuto službu vykonávají v rámci naší organizace.

a to ve spolupráci s právníkem Armády spásy. V rámci spolupráce

PŘIJATÉ DOTACE
A GRANTY

s psychologem byly poskytovány konzultace při řešení stávají-

Moravskoslezský kraj, kapitola 313

cích nepříznivých situací uživatelů včetně v oblasti výchovy dětí.

Moravskoslezský kraj PSDP

53 000 Kč

• V rámci následného kroku jsme vystavili 1 doporučení k převe-

Město Bohumín

372 180 Kč

• Byla poskytnuta také podpora a poradenství soc. pracovníků
při řešení právního a dluhového poradenství (řešení exekucí),

1 373 000 Kč

dení nájemního vztahu na uživatele. Od 1. 8. 2018 nastoupil nový
sociální pracovník do služby. V tomto roce došlo k rozšíření spo-

se také Národní potravinové sbírky a Krajské potravinové sbírky,

FIREMNÍ
A INDIVIDUÁLNÍ
DÁRCI

v rámci které byly získány potraviny včetně drogistického zboží

Materiální pomoc v rámci spolupráce s potravinovou bankou a pros-

prostřednictvím škol a jiné sociální služby. Byla nám také poskyt-

třednictvím národní a krajské potravinové sbírky a projektu Pompo.

nuta podpora z projektu Pompo. • Velká aktivita služby spočívá

Získání nábytku, zařízení, ošacení, aj. pro stávající i nové uživatele

také v řešení aktuálního dění v lokalitě, kde je služba provozována,

služby od soukromých dárců a také ve spolupráci s MěÚ Bohumín

a to prostřednictvím monitoringu, depistáže.

(soc. odbor a maj. odbor).

lupráce s Potravinovou bankou v Ostravě o poskytnutí materiální
sociální pomoci prostřednictvím supermarketů Kaufland a Albert
ve městě Bohumíně, díky kterým probíhá pravidelné zásobování
potravinami pro uživatele a další potřebné osoby. Účastnili jsme

(uživatel/ka služby)

Pomoc Bohumínu přislíbila nová ministryně práce a sociálních věcí
Jana Maláčová, která město navštívila. S radními vyrazila na obhlídku
tovenské a Trnkové ulici v Pudlově. „Bohumínský model sociálního

Osobní příběh

bydlení se mi moc líbí a udělal na mě dojem. Zdá se, že funguje. Měl

Paní Jaroslava D. přišla do služby z azylového domu v úno-

by to být příklad pro všechna ostatní města, takže o něm budu mlu-

ru 2016, kdy služba Armády spásy Prevence bezdomovectví

vit a budu jej propagovat,“ uvedla ministryně. (dostupné z: https://

vznikla v městě Bohumín. Za podpory pracovníků sociální

www.mesto-bohumin.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravodajstvi/tis-

služby se uživatelka zabydlela v novém prostředí. Začala in-

kove-zpravy/22470-bohumin-navstivila-ministryne-malacova-prisli-

tenzivněji řešit svou dluhovou situaci, do které se nedopat-

bila-pomoc-pri-reseni-byznysu-s-chudobou.html)

řením dostala, splácela pohledávky z minulosti. Uživatelka

problémových míst i sociálních bytů, které radnice provozuje v Drá-

v průběhu služby řádně hradila nájem včetně energií, doplatila
celou jistotu, jež se vztahuje k bydlení. Spolupráce při řešení
sociální a bytové situace uživatelky byla aktivní a velice dobrá

„Bohumínský model
sociálního bydlení
se mi moc líbí
a udělal na mě
dojem. Zdá se,
že funguje.
Měl by to být
příklad pro všechna
ostatní města ...”
(ministryně Jana Maláčová)

a trvá doposud. Uživatelka splnila podmínky pro získání doporučení k získání bytu do nájemního vztahu. Proto uživatelka byla doporučena pracovníky Armády spásy a od 1. 8. 2018
se posunula z podnájemního bydlení u AS k nájemnímu bydlení v městském bytě Bohumín. I po tomto posunu uživatelka nepřestala využívat sociální službu. Je ráda, že se může
na pracovníky v případě potřeby obrátit. Je vděčná, že díky
Armádě spásy dostala novou šanci.
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“Jsem velmi spokojená
se spoluprací,
vždy si najdou čas
a pomohou.”

Domov Přístav Ostrava–Kunčičky
Domov se zvláštním režimem
Holvekova 612/38, 718 00 Ostrava – Kunčičky
Ředitelka: Mgr. Jana Plačková
T +420 773 770 124
E pristav@armadaspasy.cz

Počet podpořených osob v roce 2018

107 osob

Počet nových příjmů uživatelů

22 osoby

Počet odchodů uživatelů

23 osoby

VýZNAMNÉ
UDÁLOSTI V ROCE
2018

Moravskoslezský kraj, kap. 313
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Moravskoslezský kraj, PSDP
Moravskoslezský kraj
Statutární město Ostrava
Evropské fondy, SocioFaktor, s. r. o.

• Domov Přístav Ostrava – Kunčičky má od 1. února 2018
novou paní ředitelku Mgr. Janu Plačkovou • Počátkem roku
vznikla nová spolupráce s praktickou lékařkou MUDr. Andreou
Pekárkovou z Ordinace pro chudé • Nová spolupráce byla navázána také s lékárnou Dr. Max a dodavatelem inkontinenčních
pomůcek, firmou MSM • Z dotace SM Ostrava jsme pořídili
2 automaticky polohovatelné postele s antidekubitními matracemi, zvedák a sprchovou vanu, tyto pomůcky zvyšují kvalitu
poskytované péče, ulevují uživatelům i pracovníkům • Duchovní službu nám nově poskytuje kaplan Sboru AS – por. František
Pekárek a naši uživatelé pravidelně navštěvují Sbor AS v Ostra-

RUBIKON Centrum, z.s.
Úřad práce

12 850 000 Kč
1 206 000 Kč
300 000 Kč
4 370 000 Kč
299 250 Kč
29 206 Kč
869 972 Kč

Město Hlučín

30 000 Kč

Město Havířov

30 000 Kč

Město Kopřivnice

95 000 Kč

Město Bruntál

8 000 Kč

Město Opava

150 000 Kč

Město Orlová

20 000 Kč

Město Karviná

80 000 Kč

Obec Mořkov

35 000 Kč

Město Petřvald

4 050 Kč

vě Porubě • V závěru roku se nám podařilo zajistit nepřetržitý
provoz ošetřovatelské péče • 9/2018 – požár v jídelně budovy
A, nikdo z personálu ani uživatelů nebyl vážně zraněn, sanace
a následná rekonstrukce jídelny trvala až do konce roku
za podpory MSK: • Výstavba nové koupelny pro možnost sprchování uživatelů s dopomocí personálu • Opraveno 10 podlah
a pokojů • Vyměněna dlažba v jídelně budovy A a přilehlé chodby

PLÁN ROZVOJE 2019

„Překvapuje mne,
jaká příjemná atmosféra
u Vás panuje.”

• Projekt na opravu chodníků v areálu domova • Oprava posledních 6 pokojů na budově A • Odkup budovy B do vlastnictví AS
• Vzdělávání pracovníků v paliativní péči

DÁRCI
Zapojili jsme se do projektu Českého rozhlasu Ježíškova vnoučata

STATISTIKA
Celková kapacita
Počet lůžkodnů

a všichni naši uživatelé byli obdarováni dárky z tohoto projektu dle
svého přání
85 lůžek
31 025 dnů

Město Klimkovice – dar

10 000 Kč

Obec Mošnov – dar

50 000 Kč

Osobní příběh
V životě pana Josefa (68 let) se stala velmi smutná událost, zesnula mu jeho milovaná manželka a on její předčasný odchod
nezvládl a podlehl alkoholu. Neměli spolu děti, a tak na svůj
smutek zůstal sám. Jednou se vracel večer domů a bohužel velmi
nešťastně upadl a zranil si hlavu. Ocitl se poté v nemocnici, kde
byl poměrně dlouho, a později byl přeložen do léčebny dlouhodobě nemocných. Tím, že byl tak dlouho pryč, přišel o bydlení
a o úplně vše, co měl. Do našeho Domova jsme jej přijali právě
z léčebny a teď už je u nás několik měsíců. Pan Josef měl být dle
vyjádření lékařky zcela imobilní, ale ukázalo se, že dokáže sám
vstát z postele a ujít pár kroků. V současné době je u nás spokojený. Ukázalo se, že je to milý muž a také že dokáže být vtipný,
a občas začne vyprávět o tom, co v životě prožil, třeba, že na
vojně sloužil u tankistů. Do společnosti svých spolubydlících se
začlenil velmi snadno. Někdy působí, že je mu všechno jedno
a nic ho nezajímá, ale nakonec vnímá své spolubydlící a rád
s nimi tráví společný čas. Například když měl virózu, byl dva dny
v soukromí svého pokoje. Po těchto dvou dnech, které trávil
o samotě, požádal pracovníka, že chce už mezi ostatní. Pan Josef má „lepší a horší“ dny, někdy je spavý a nemluvný, ale někdy rád povídá a baví všechny kolem. Rád se účastní některých
aktivit, které v Domově pořádáme, během dne sleduje televizi
a poslouchá hudbu. Jeho dny teď plynou v poklidu a necítí se
tolik osamělý.

Moravskoslezský kraj, Statutární město Ostrava
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Domov Přístav Ostrava – Zukalova
Domov se zvláštním režimem
Zukalova 1401/3
703 00 Ostrava
Ředitelka: Mgr. Jana Plačková
T +420 773 770 267 (nonstop – sesterna)
E domov_pristav2@armadaspasy.cz
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Průměrná obsazenost

• Domov Přístav Ostrava – Zukalova má od 1. února 2018 novou
paní ředitelku Mgr. Janu Plačkovou. • Vznikla nová spolupráce
s praktickou lékařkou MUDr. Andreou Pekárkovou z Ordinace
pro chudé • Nová spolupráce byla navázána také s lékárnou
Dr. Max a dodavatelem inkontinenčních pomůcek, firmou MSM
• V tomto roce jsme přijali dvě osoby na pozici Pomocného pracovníka v přímé péči v rámci dotovaného zaměstnávání z ÚP.
Cílem je vychovat si potencionální kvalitní pracovníky v přímé
péči. • Domov pořídil 5 nových elektrických postelí s antidekubitními matracemi, které mají zvýšit kvalitu poskytované péče
pro uživatele a snížit také zátěž pro pracovníky v přímé péči.
• Spolupracujeme s Domovem Přístav Ostrava – Kunčičky – ve

98,6 %

Počet příjmů uživatelů

4 osoby

Počet odchodů uživatelů

4 osoby

PŘIJATÉ DOTACE
A GRANTY
Moravskoslezský kraj, kap. 313
Moravskoslezský kraj, PSDP
Statutární město Ostrava

4 095 000 Kč
411 000 Kč
2 965 000 Kč

(toto je včetně loterií)
Úřad práce

133 769 Kč

Město Havířov

15 000 Kč

Město Karviná

49 000 Kč

Město Třinec

30 000 Kč

zdravotní oblasti, při zajišťování doprovodů k lékaři, při setkávání

DÁRCI

Domovů při různých akcích anebo při společných návštěvách ve

Také letos jsme se zapojili do projektu Ježíškova vnoučata, uživatelé,

sboru Armády spásy. • Žádosti žadatelů o službu pro oba Přísta-

kteří splnili hranici 55 let, si mohli k vánocům přát dárek od soukro-

vy zpracovává jedna sociální pracovnice.

mých dárců. Uživatelé letos dostali dárky: hodinky, zvlhčovače vzduchu, boty, kosmetiku, sladkosti, holicí strojek, tablet, mobil, rádia,
sluchátka, …

PLÁN ROZVOJE 2019
• Řešení příjezdové cesty k Domovu • Řešení oprav osvětlení
v celém objektu Domova • Aktualizace metodik

STATISTIKA
POSKYTOVANýCH
SLUŽEB
Celková kapacita
Počet lůžkodnů

29 lůžek
10 441 dnů

Moravskoslezský kraj, Statutární město Ostrava
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“Jsem rád, že zde mohu bydlet, sám,
bez cizí pomoci, už bych žít nedokázal.
Zde se cítím jako doma a nemusím se bát,
že zůstanu sám.”

Osobní příběh
V roce 2018 jsme přijali do Domova nového uživatele, kterému je

šanci žít důstojně, s možností žití v přirozenějším prostředí, než je

pouhých 35 let. Pro jeho zdravotní omezení není možné, aby žil sám.

nemocnice nebo psychiatrie. Pan R. se aktuálně zapojuje do aktivit,

Tento uživatel je fyzicky zdatný, avšak pro ztrátu krátkodobé paměti

které Domov nabízí – trénuje paměť, jemnou motoriku rukou, chodí

potřebuje celodenní dohled a podporu při běžných každodenních

na výlety nebo na sportovní utkání. Zlepšila se možnost setkání také

úkonech. Pan R. byl před přijetím do Domova dlouhé roky přemisťo-

se vzdálenými příbuznými, které dlouhou dobu neviděl. Snažíme se

ván mezi psychiatrickou nemocnicí, nemocnicemi a ulicí. Jeho život

o navazování sociálního kontaktu. Pracujeme na podpoře v těch ob-

nebyl šťastný a byl také tlumen léky. Jeho zdravotní stav velmi ovliv-

lastech, kde je to ještě možné. Přijetí tohoto uživatele považujeme

nilo užívání velkého množství alkoholu a následný úraz. Příchodem

za dobrý krok k pozitivní změně v jeho životě.

do našeho Domova sice nezískal zpět svůj předešlý život, ale dostal

Preventivní programy Ostrava
Prevence bezdomovectví
Terénní programy
Ředitelka: Mgr. Marcela Stryjová
T +420 737 215 431
E marcela_stryjova@czh.salvationarmy.org

Palackého 741/25, Ostrava-Přívoz
Dělnická 48, Ostrava-Poruba
Volgogradská 16, Ostrava-Zábřeh
Cihelní 2568/83a, Moravská Ostrava

Sociálně aktivizační služby pro seniory
a osoby se zdravotním postižením
M. Majerové 1733/6
708 00 Ostrava-Poruba

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Palackého 741/25
702 00 Ostrava-Přívoz
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prevence bezdomovectví
• V tématech jednání a individuálního plánování s uživateli služby dominovaly oblasti jako: informace ohledně praktické stránky
bydlení a agendy s bydlením spojené, finanční situace, dluhová
problematika, zaměstnání, zdraví a vztahy. • Věnujeme se také
poradenské práci v prostorách pracoviště, zejména sepisování splátkových kalendářů, psaní odvolání a žádostí, předávání
informací o možnostech ubytování, pomoci při hledání bydlení
a zaměstnání aj. • Ze základních činností v loňském roce dominovala podpora sociálního začleňování a sociálně terapeutické
činnosti.
nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

PLÁN ROZVOJE 2019
prevence bezdomovectví
• V roce 2018 jsme v rámci následného kroku vystavili jedno doporučení k převedení nájemního vztahu na uživatele. Od 1. 3. nastoupil
nový pracovník v sociálních službách na pobočku Přívoz. Ke konci roku 2018 jsme začali intenzivně spolupracovat s domácnostmi
v oblasti Cihelní, v lokalitě byla zřízena pobočka služby, která bude na
začátku roku 2019 uvedena do provozu.
nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
• V r. 2019 je hlavním cílem její stabilizace v personální oblasti. • V r.
2019 chceme rozvíjet spolupráci s dobrovolníky a nastartovat aktivity směřující k podpoře setrvání dětí v systému školství i po ukončení
povinné školní docházky.
Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním
postižením
• Navýšení počtu sociálních pracovníků o dva celé úvazky a další
rozvoj terénní formy služby.

• O hlavních letních prázdninách proběhl příměstský tábor
Armáďáček, jehož se zúčastnily děti, které navštěvují sociální

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravot-

STATISTIKA
POSKYTOVANýCH
SLUŽEB

ním postižením

prevence bezdomovectví

• Rozvoj služby v oblasti terénní práce – zejména práce s uživateli

K 31. 12. 2018 poskytujeme terénní službu ve 153 domácnostech

tzv. komunitního bydlení zaměřená na podporu a rozvoj jejich

v lokalitách Poruba, Moravská Ostrava a Přívoz, Muglinov, Mariánské

schopností nutných k samostatnému bydlení

Hory a Zábřeh. V předmětných domácnostech žije 420 osob, z toho

službu. • 7 akcí pořádaných v rámci tábora se zúčastnilo celkem
77 dětí, z toho cca polovina opakovaně. • Během roku došlo
k opakovaným změnám na pozici sociálního pracovníka, vystřídali se tři pracovníci, což ovlivnilo stabilitu služby

je 213 dětí. Byty navštěvují pravidelně terénní sociální pracovníci,
sepisují s uživateli služby individuální plány a spolupracují s nimi na
jejich plnění. Celkový počet unikátně podpořených osob terénní služby je 633. Počet kontaktů s uživateli byl za sledované období 8 338
a počet intervencí byl 5 864.

34

10–14 let

75

15–20 let

34
1

(není cílovou skupinou služby)
Počet uzavřených smluv o poskytování sociální služby

195

Počet kontaktů

240

Počet intervencí
Maximální okamžitá kapacita služby

nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Soc. aktiv. služby pro seniory a osoby se zdrav. postižením
Materiální dar ve výši 11 000 Kč od Dámského klubu Ostrava. Za
uvedenou částku byly pořízeny nové ubrusy do ambulance, rychlovarná konvice, dvě relaxační křesla určená pro odpočinek uživatelů, výtvarné potřeby pro kreativní aktivity uživatelů a předplatné
internetového časopisu Nápadník, který je zaměřen na trénování
paměti.

3 835
30

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním
postižením

Osobní příběh

Počet uživatelů za r. 2018

45

A. byla dívka spíše tišší, introvertnější povahy. S ostatními dětmi

Počet uživatelů ambulantní formy služby

14

ani pracovníky nechtěla moc komunikovat. Školní prospěch měla

Počet uživatelů terénní formy služby

17

na hranici propadnutí.

Počet uživatelů, kteří využívali obě formy služby

14

Na kluby začala docházet pravidelně a vždy se ráda zapojovala

Ambulantní forma služby

15

do různých aktivit. Pracovníci ji prostřednictvím např. různých

2

společenských her seznamovali s ostatními dětmi na klubu.

Počet kontaktů

1 809

Dívka se během půl roku zdokonalila ve sportovních aktivitách

Počet intervencí

2 415

(stolní fotbálek, vzdušný hokej), při kreativních činnostech se

Terénní forma služby

naučila pracovat s výkresovým papírem, barvami, nůžkami atd.
Na klubu se věnovala i přípravě do školy. Pracovníci jí pomáhali

PŘIJATÉ DOTACE
A GRANTY

s vypracováváním domácích úkolů nebo objasněním učební látky. U přípravy do školy velmi často používala výukové programy
na počítači a tím se i naučila jeho základní ovládání. Na konci

prevence bezdomovectví
Moravskoslezský kraj, kapitola 313
Moravskoslezský kraj PSDP

školního roku se výrazně zlepšil její školní prospěch, postoupila
3 646 000 Kč

do dalšího ročníku.

170 000 Kč

A. nyní ráda komunikuje s ostatními dětmi i pracovníky. Není již

Moravskoslezský kraj – Evropský projekt 2017–19

2 869 927 Kč

tak ostýchavá jako v minulosti, nemá problém říct, co by chtěla

Statutární město Ostrava

1 420 000 Kč

na klubu dělat. S ostatními dětmi vychází poměrně dobře, do-

nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Moravskoslezský kraj, kapitola 313

konce se začala bavit i se staršími dětmi.
1 751 000 Kč

Její příběh dokumentuje přesně to, proč je činnost zařízení důle-

74 000 Kč

žitá a pro děti ze sociálně vyloučené lokality, které nemají mož-

Statutární město Ostrava – sociální péče

200 000 Kč

nost navštěvovat jiné aktivity, tak prospěšná. Pravidelným kon-

Statutární město Ostrava – prevence kriminality

100 000 Kč

taktem s ostatními dětmi a dospělými, kteří jí naslouchají, mají

34 338 Kč

o ni zájem a pracují s ní podle toho, co sama chce a potřebuje,

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním

se učí komunikovat a fungovat v sociálních vztazích. Postupně

postižením

dochází k tomu, že její schopnost zapojit se mezi ostatní, zvládat

Moravskoslezský kraj PSDP

Statutární město Ostrava – tábor

Moravskoslezský kraj, kapitola 313

58

1 334 000 Kč

školní povinnosti a získat dovednosti nutné pro to, aby se zmír-

Moravskoslezský kraj PSDP

70 000 Kč

nily negativní důsledky sociálního vyloučení, které souvisí s tím,

Statutární město Ostrava

550 000 Kč

kde žije, se rozvíjí a zdokonaluje.

Moravskoslezský kraj, Statutární město Ostrava

143

Z toho ve věku 6–9 let

Počet odmítnutých zájemců o službu:

Potravinová banka, New Yorker
Materiální dar: PC a inkoustová tiskárna pro uživatele

nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Počet uživatelů za r. 2018

FIREMNÍ DÁRCI
prevence bezdomovectví

Sociální služby Adelante, Ostrava
U Nových válcoven 347/9
709 00 Ostrava-Mariánské Hory
Ředitel: Mgr. Tomáš Hruška
T +420 737 215 411
E adelante@armadaspasy.cz
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PLÁN ROZVOJE 2019
azylový dům pro muže • V roce 2019 máme v plánu především
obnovit travnaté plochy a rostliny v areálu Azylového domu, které

azylový dům pro muže • Během roku 2018 sociální služby

byly poškozeny při stavebních pracech. Dále bude rozvíjen aktivizační

ADELANTE změnily ředitele. • Od 1. 5. 2018 se jím stal Bc. To-

program pro uživatele ve stopařské dílně.

máš Hruška. • Navýšil se počet sociálních pracovníků pro azylo-

noclehárna • Od dubna tohoto roku otevřeme nové moderní pro-

vý dům na 3. • Došlo také ke změně na pozici vedoucího přímé

story noclehárny pro muže, kde budou jen 2–4 uživatelé na pokoji

práce.

s vlastním umyvadlem, stolem a židlemi. V plánu je přesunout i noc-

noclehárna • Kapacita našich služeb noclehárny je 80 lůžek,

lehárnu pro ženy z ADMD v ul. Gen. Píky, Ostrava-Fifejdy. To by mělo

jak už jsem zmiňovala v rekapitulaci NDC, dva roky jsme v pro-

umožnit i párům z terénu trávit noci společně v společných prosto-

vizorních prostorech staré noclehárny, ale i při tak vysokých po-

rech na jedné adrese (společně jen v budově, služby pro muže a pro

čtech uživatelů to zvládáme, a to i se ZNC nebo podle potřeby

ženy budou odděleny).

i volnou židlí. Už druhým rokem máme z Ústředí Armády spásy

nízkoprahové denní centrum • Už tohoto roku koncem dubna

nocleženky, které našim uživatelům umožní noclehy zadarmo.

bychom se měli stěhovat do nově postavené budovy pro ambulantní

Mnoho z nich nemá sociální dávky, žádné příjmy z práce hlav-

služby, kde kromě NDC a noclehárny pro muže bude i noclehárna

ně v zimním období, kdy brigády nebo stavební práce stagnují.

pro ženy přestěhovaná z ADMD Gen. Píky Fifejdy. Tato budova a její

Soc. poradenstvím a IP se snažíme pomoci všem, kteří o to stojí

prostory jsou už o hodně prostornější, bezbariérové (máme tam vý-

a spolupracují. Ostatní motivujeme, aby se snažili řešit svoji ne-

tah pro MIV), s kompletním hygienickým vybavením a toaletami.

příznivou situaci.

Terénní program • Jedna důležitá změna v terénu: Někdy v průbě-

nízkoprahové denní centrum • Už druhým rokem pracujeme

hu roku 2018 nás oslovila dvojice dárce a dobrovolník při rozdávání

v provizorních podmínkách, ve starých prostorách noclehárny.

polévky v terénu, Emmanuel Chilaud a jeho partnerka Pavla Klečko-

Při službě NDC máme i „Terénní program pro osoby bez přístře-

vá. Přišli s nápadem, že nám chtějí darovat do terénu Iglú – vynález

ší„ který začal 1. 1. 2017 a je tříletý. I dříve jsme vycházeli do

Francouze Geoffroye de Reynal. Je to přístřešek v podobě stanu, kte-

terénu, ale tento projekt je spolufinancovaný EU. Končit bude

rý naše klienty chrání před zimou, větrem, deštěm i mrazy (více na

k 31. 12. 2019. Čísla podpořených osob jsou vysoká, ale snaží-

www.iglou.cz). Už jsme jich rozdali 10 ks, zatím je na ně skvělý ohlas

me se, abychom v TP mohli po tomto období pokračovat jako

a uvidíme, jestli je i více uplatníme v terénu.

s novou registrovanou službou.

– zdravotní péči. Tohoto roku 2019 bude končit a naší snahou

STATISTIKA
POSKYTOVANýCH
SLUŽEB

je zařadit tento projekt do sítě sociálních služeb města Ostravy

azylový dům pro muže

a Moravskoslezského kraje.

Platnou smlouvu

Terénní program • Terénní program fungoval i před rokem
2017 v rámci ambulantní služby, kdy začal fungovat jako registrovaná služba. Momentálně je to tříletý projekt EU a jeho služby poskytují dvě klíčové aktivity, a to KA 1 – sociální práci a KA

123

Nově uzavřenou smlouvu

117

Moravskoslezský kraj

První smlouvu

55

Terénní program

Ukončenou smlouvu

83

Dotace ESF – Operační program zaměstnanost

1 583 357 Kč

76

Celkový počet lůžkodnů

21 978

Denní průměr lůžkodnů

60,2

Vytíženost služby

97,1

Průměrný věk

50,8

noclehárna

FIREMNÍ
A INDIVIDUÁLNÍ
DÁRCI

Celkem nocleh využilo 532 mužů, z toho celkem nových 214 mužů

azylový dům – firma Globus dodává dvakrát a Tesco jeden-

Počet lůžkodnů

16 374

krát týdně potraviny pro naše klienty. Průběžně dostáváme od

5 740 nocleženek

soukromých dárců oblečení pro naše klienty. Potravinová banka,

Bylo využito
Zimní noční centrum využilo

708 mužů, volnou židli 171 mužů

Smluv bylo
Intervencí

ATC-EURO-GROUP, s.r.o., Velké Hoštice

783

noclehárna – Nocleženky, které dostáváme z Prahy, Potravino-

2 088

vá sbírka, Potravinová banka, Globus, Tesco, mnoho anonym-

Kontaktů

631

ních dárců nejen potravin a oblečení pro uživatele služby.

Individuální plány

694

nízkoprahové denní centrum – Globus, Tesco, Potravinová

52 mužů

banka, mnoho anonymních dárců nejen potravin a oblečení pro

Do azylového domu pro muže přešlo
nízkoprahové denní centrum

uživatele služby, Emmanuel Chilaud, Pavla Klečková

Celkem

685

Terénní program – sponzorství Trojhalí na Vánoční večeři pro lidi

Z toho

70 žen, 615 mužů

bez domova, materiální dary – Residomo Ostrava – 60 ks nových

Počet smluv

1 070

zimních bot pro klienty, automobil Škoda Fabia II do Terénního

Intervence

3 421

programu Emmanuel Chilaud, Pavla Klečková – jídlo pro 180 uži-

Kontaktů

900

vatelů terénního programu na Vánoční večeři v Trojhalí a další

Individuální plány

1 055

Terénní program
V terénu spolupracujeme s
Z toho
Intervencí
Kontaktů
Poradenství

628 klienty
91 žen, 537 mužů

dary například ve formě polévky pro rozvoz v zimních měsících.

Osobní příběhy

7 965

62 letý pán, který po smrti své maminky bydlel v chatce své sestry

301

skoro 3 roky a nikdy ji neopouštěl, s nikým nekomunikoval, hod-

3 713

ně zchátral, hlavně zdravotně (velká zima bez možnosti topení),
uzavřel se před lidmi. Jeho sestra přišla za námi, jestli bychom jí,
ale i bratrovi nemohli nějak pomoct, protože on ji neposlouchá

PŘIJATÉ DOTACE
A GRANTY

a ona si s ním už neví rady. Chatu chtěla prodat. Dlouho trvalo, než
jsme pána dostali na ÚP ČR, vyřídili mu finance, hledali práci, ale
neuchytil se. Nějakou dobu využíval ambulantní služby, teď je na
pobytové službě AD pro muže a může si už začít vyřizovat i SD. Ještě

azylový dům
Moravskoslezský kraj – kapitola 313
Moravskoslezský kraj
Statutární město Ostrava
Úřad práce

4 459 000 Kč
879 000 Kč

Moravskoslezský kraj – kapitola 313
Moravskoslezský kraj
Statutární město Ostrava
Statutární město Frýdek-Místek

391 295 Kč

a žije si svůj život.
Pán se ze zahraničí vrátil zpátky do Ostravy, domů. Byl bez financí,
s rodinou – rodiči neměl dobré vztahy, sestry má dvě, mají se rádi,

2 135 000 Kč

ale nemají mu jak pomoct. První dny a noci neměl práci, neměl

87 000 Kč

peníze, doklady. Vyřídili jsme doklady, dostal pracovní nabídky

600 000 Kč

a našel si poměrně rychle práci. Hned se uchytil, mezitím už přešel

50 000 Kč

na AD pro muže a právě teď v těchto dnech odchází ze služeb a jde
bydlet do bytu, který si sám vyřídil a zaplatil. Od začátku ale věděl,

nízkoprahové denní centrum
MSK „Podpora služeb sociální prevence“ IP

pořád je málo komunikativní, ale v jeho případě se hodně posunul

1 250 000 Kč

noclehárna

1 663 173 Kč

60

co chce, a snažil se co nejdříve postavit se na nohy.

Moravskoslezský kraj, Statutární město Ostrava

Stravování

246 000 Kč

Ordinace pro chudé Ostrava
U Nových Válcoven 9
709 00 Ostrava
MUDr. Andrea Pekárková, por.
E andrea.pekarkova@armadaspasy.cz

Moravskoslezský kraj, Statutární město Ostrava
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Armáda spásy otevřela v lednu r. 2018 ordinaci praktického lékaře v Ostravě s cílem poskytovat zdravotní péči pacientům, kteří
mají omezený přístup ke zdravotní péči.
Jedná se o skupiny osob bez domova, sociálně vyloučených menšin, osamělých seniorů a klientů azylových domů. Záměrem je
garantovat poskytnutí zdravotní péče těmto skupinám. Ordina-

PŘIJATÉ DOTACE
A GRANTY
Moravskoslezský kraj

320 000 Kč

Statutární město Ostrava

250 000 Kč

ce je centrem, kam mohou odeslat takové pacienty jiná zdravotnická zařízení v Ostravě, která nejsou na tyto pacienty připravena. Dalším specifikem ordinace je poskytování návštěvní služby
lidem žijícím na ulici a v azylových domech. Cílem preventivně
léčebné péče je zlepšení zdravotního stavu sociálně vyloučených
osob, snížení invalidizace bezdomovectví, zlepšení informovanosti o zdraví a prevence šíření infekčních chorob v populaci.

FIREMNÍ
A INDIVIDUÁLNÍ
DÁRCI
Jablotron, Kvazar, ArcelorMittal Ostrava a.s, Lékárna u Vítka
Individuální dárci: Manželé Bondrovi, Emanuel Chileaud, MUDr. Vít
Šmajstrla, MUDr. Milan Weingartele služby, Emmanuel Chilaud,

VýZNAMNÉ
UDÁLOSTI V ROCE
2018

Pavla Klečkoá

• Zahájení provozu 2. 1. 2018

PLÁN ROZVOJE 2019
• Rozšíření týmu ordinace

STATISTIKA
POSKYTOVANýCH
SLUŽEB
Registrovaných pacientů
Z toho
Ošetření v ordinaci
Návštěv v terénu a domovech Přístav

880
17 nepojištěných
2 700
500

Jiří Navrátil, náměstek hejtmana pro oblast sociální za Moravskoslezský kraj: „Ordinací pro chudé zaplnila Armáda spásy dlouho
identifikovanou mezeru. Zajistit základní péči lékaře například
pro lidi žijící dlouhodobě na ulici byl vždy velký problém,
který Armáda spásy efektivně vyřešila.

Moravskoslezský kraj je hrdý,
že mohl stát u vzniku této stále
zcela ojedinělé aktivity
v České republice a doufáme,
že se obdobné služby podaří
dále rozšířit.“

Osobní příběh
Pan Mirek (37 let) přišel do ordinace poprvé v únoru 2018 s omr-

těcí zprávou z interního oddělení, kde hospitalizován pro fibrilaci

zlými prsty na nohou. Prsty DK byly lividní, chladné, kapilární návrat

síní a jaterní cirhózu. Propuštěn bez intervence pro noncomplience

zpomalený. Pro těžkou závislost na alkoholu odmítl hospitalizaci.

s nízkou dávkou betablokátoru. Po několika dnech po propuštění se

Rozhodli jsme se pro ambulantní léčbu. Nasadili jsme Dalacin, Tana-

u pacienta rozvinula anasarka kombinované etiologie (kromě výše

kan a Fraxiparin. Pacient se první tři týdny dostavoval na pravidel-

jmenovaných diagnóz byla přítomna hypoalbuminemie). Paciento-

né kontroly a spolupracoval na léčbě. Na distálních článcích prstů

vi jsme nasadili Verospiron a zahájili nutriční podporu. Opakovaně

se postupně začaly ohraničovat nekrozy. Aplikovali jsme Betadine

jsme intervenovali stran závislosti na alkoholu. Pacient začal vel-

roztok a pokračovali s celkovou terapií. Poté se pacient neukázal 14

mi dobře spolupracovat, začal postupně abstinovat, ubytoval se na

dní. Dostavil se celkově zanedbaný, na nohou měl původní obvazy

azylovém domě. Jeho zdravotní stav se výrazně zlepšil (otoky ustou-

z poslední kontroly. Po odstranění krytí jsme překvapivě zjistili, že

pily, akce srdeční pravidelná), začal docházet na kontroly ke spe-

nekrotická tkáň se sama začala odlučovat a pod ní byla již zdravá

cialistům. Nyní čeká na nástup ústavní léčby závislosti. Pan Mirek

kůže. Pacient začal znovu spolupracovat a došlo k úplnému zhojení

je jedním z příkladů našich pacientů, kdy v léčbě hraje zásadní roli

bez jakékoliv ztráty. V září přichází pacient do ordinace s propouš-

bezpodmínečný vztah lékaře a pacienta.

Moravskoslezský kraj, Statutární město Ostrava
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Adelante – Dům pro ženy a matky
s dětmi Ostrava-Fifejdy
Gen. Píky 2980/25, 702 00 Ostrava-Fifejdy
Ředitel: Mgr. Tomáš Hruška
T +420 773 770 118
E adelante@armadaspasy.cz

Moravskoslezský kraj, Statutární město Ostrava
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VýZNAMNÉ
UDÁLOSTI V ROCE
2018

Průměrný věk

azylový dům pro ženy a matky s dětmi a noclehárna pro

Kapacita služby

ženy

Obložnost v procentech

• Během roku 2018 došlo ke sloučení Domu pro ženy a mat-

Počet uživatelů

ky s dětmi s organizační jednotkou ADELANTE – sociální služby

Průměrný věk

pro muže a také došlo ke sjednocení názvu obou středisek na

Počet lůžkodnů

ADELANTE. Dále proběhla v období léta a podzimu rekonstruk-

Počet intervencí

475

ce zahrady, kdy bylo vybudováno nové dětské hřiště a hřiště na

Počet kontaktů

153

31,1

Počet lůžkodnů

18 596

Počet intervencí

2 960

Počet kontaktů

1 149

noclehárna
14
47,9
83
47,3
2 456

petanque. Dále byla zahrada osazena novými zvýšenými záhony

PŘIJATÉ DOTACE
A GRANTY

a byly vybudovány nové chodníky.

PLÁN ROZVOJE 2019
• V roce 2019 plánujeme mimo práce na zvyšování kvality sociálních služeb také rozvoj činností v rámci dětského klubu Klubíčko, a to nejen pro potřeby uživatelů služby, ale ve spolupráci
s městem a krajem také pro děti a rodiče ze sousedství. Cílem je

Moravskoslezský kraj, kap. 313
Moravskoslezský kraj, PSDP
Statutární město Ostrava
Úřad práce

místní komunity.

Město Havířov

azylový dům
Kapacita služby
Obložnost v procentech
Počet uživatelů

62 míst (30 žen, 10 matek, 22 dětí)
83
143

411 000 Kč
2 965 000 Kč

(toto je včetně loterií)

především antiopresivní přístup k uživatelům a integrace v rámci

STATISTIKA
POSKYTOVANýCH
SLUŽEB

4 095 000 Kč

133 769 Kč

„Jsou zde skvělí
pracovníci,
kteří odvádějí
skvělou práci.“

15 000 Kč

Osobní příběh
Paní Vítězslava se v létě 2017 dostavila s opatrovnicí do AD pro
ženy poté, co jí z důvodu nízkých sociálních dávek byla ukončena
podnájemní smlouva v bytě. Dále vzhledem k okolnostem neměla nárok na invalidní důchod. Byla však ubytovaná v azylovém
domě pro ženy v Ostravě, aby měla zajištěnou střechu nad hlavou a pomoc při řešení svojí situace.
Pí. Vítězslava nebyla v kontaktu s nikým z rodiny a byla tedy
vděčná za jakoukoliv pomocnou ruku ze strany pracovníků AD.
Paní byla tichá a nesmělá a po aklimatizaci a rozkoukání se uživa-

64

Uživatelka si po několika měsících pod dohledem šikovných peMěsto Karviná

49 000 Kč

Město Třinec

30 000 Kč

cukroví a po novém roce se sociálnímu pracovníkovi chlubila
vynikajícími chlebíčky, které si s dalšími uživatelkami udělala na
Silvestra, kterého v poklidu oslavila v azylovém domě.

Úřad práce – dotace mzdy

146 296 Kč

Po konzultacích se sociálním pracovníkem a svojí opatrovnicí
byla také uživatelka schopná vyšetřit nějaké peníze ze sociální

azylový dům
5 330 000 Kč

dávky. Během celého pobytu uživatelky mimo učení nových

975 000 Kč

návyků spojených s vařením a šetřením financí probíhalo také

1 600 000 Kč

neúnavné hledání možností v zajištění trvalejšího bydlení, to vše

Moravskoslezský kraj
Statutární město Ostrava

chvalovala si, jak je ráda, že si dokáže sama připravit např. rizoto,
segedínský guláš a další pochutiny. Na vánoce si udělala parádní

PŘIJATÉ DOTACE
A GRANTY
Moravskoslezský kraj – kapitola 313

čovatelek osvěžila staré a osvojila nové recepty k vaření a vy-

ve spolupráci uživatelky, její opatrovnice a sociálního pracovníka

noclehárna
Moravskoslezský kraj – kapitola 313

936 000 Kč

AD. Po půlročním pobytu v AD a hledání různých možností se

40 000 Kč

podařilo v březnu 2018 zajistit stěhování do komunitního byd-

350 000 Kč

lení přes AS Domov Přístav Ostrava. V něm je dnes uživatelka

Moravskoslezský kraj
Statutární město Ostrava

šťastně ubytovaná v rámci komunitního bydlení v bytě.

„Děláte skvělou
práci.“

(Přes Ježíškova vnoučata se dokonce dostala na koncert svojí
oblíbené skupiny.)

FIREMNÍ
A INDIVIDUÁLNÍ
DÁRCI
Nadace Globus lepší svět

80 000 Kč

na volnočas pro děti
Globus a Tesco – potraviny, Potravinová banka – operační program
potravinové a materiální pomoci, Trojhalí, Hotel Clarion, Hotel Imperial a řada dalších anonymních dárců z řad fyzických osob.

Moravskoslezský kraj, Statutární město Ostrava

telka učila dovednosti spojené s vařením a finanční gramotností.

Armáda spásy na Slovensku
Oblastní vedoucí pro Slovensko:
Vitalie a Inna Chiriacovi, kpt.
M +421 940 438 120
E vitalie_chiriac@czh.salvationarmy.org

Vedoucí práce v sociálně vyloučených lokalitách
Josef a Stanislava Knoflíčkovi, kpt.
M +421 940 438 110
E josef.knoflíček@armadaspasy.sk

Armáda spásy na Slovensku
Galvaniho 4931/14
821 04 Bratislava

Armáda spásy na Slovensku
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Práce Armády spásy s lidmi bez domova v Bratislavě začala již během

především na práci s předškolními dětmi z romských osad. Poskytovala

roku 2013. V té době ještě pod hlavičkou Armády spásy v ČR. Sloven-

ošacení převážně lidem bez domova a těm, kteří si nemohou oblečení

ská pobočka pod názvem Armáda spásy na Slovensku byla 6. 8. 2014

koupit, a také potravinovou pomoc.

registrována jako občanské sdružení. O rok později 4. 9. 2015 byla slavnostně zahájena její činnost na Slovensku. Armáda spásy je organizací,

Sbory

která je v počátcích své existence a stále si hledá místo jak mezi církve-

Sbory Armády spásy na Slovensku jsou středem práce AS ve městech

mi a křesťanskými organizacemi, tak na poli sociální práce.

a obcích, kde se nacházejí. Jde nejen o duchovní službu, jako jsou Bo-

V roce 2018 pracovala ve čtyřech okresech a dvou krajích, kde má své

hoslužby, pastorační péče, biblické vzdělávání, ale také o práci s dětmi

sbory nebo misijní stanici. Mimo církevní-sborové aktivity se zaměřila

a mládeží, praktickou pomoc potřebným apod.

Sbor Armády spásy Bratislava
Vedoucí sboru – sborový důstojník:
Vitalie a Inna Chiriac, kpt.
Topolčanská 10
821 04 Bratislava
T +420 773 795 028

Sbor ztratil své prostory před dvěma lety a doposud se mu nepoda-

Slouží v krizovém centru „Brána do života“, v středisku pro dů-

řilo pronajmout nebo koupit stálé místo, které by vyhovovalo jeho

chodce v ulici Vavilovova, spolupracovala s noclehárnou „Do-

potřebám. Během těchto let vystřídal několik adres. To mělo za ná-

mov pro každého“ a především po celý rok pomáhala potravino-

sledek, že poklesl počet návštěvníků bohoslužeb i členů. Dnes je to

vou pomocí rodinám v nouzi v sociálních bytech na v Kopčanské

spíše skupinka než sbor.

úlici 80 a okolí.

V současné době se schází v neděli k bohoslužbám v zapůjčených
pravidelně, a tak některá shromáždění spojuje se shromážděním AS

KOMUNITNÍ AKTIVITY

v Galantě, jindy slouží bohoslužby v domově důchodců nebo krizo-

Pořádala s duchovenskou službou Armády SR letní tábor pro děti

vém centru pro maminky s dětmi.

a i během roku několik víkendových setkání mládeže.

INTERNÍ AKTIVITY SBORU

STATISTIKA

I když z celého sboru zůstalo jen osm členů, je tato skupina stále aktivní.

Bohoslužby

Schází se k nedělním bohoslužbám podle možnosti na různých mís-

Evangelizační shromáždění v centrech

tech, ale většinou nyní na Topolčanské 10. Během týdne se setkává

Skupinky

na skupince v rodině členů Armády spásy.

Praktická pomoc

VEŘEJNÉ AKTIVITY
SBORU

PRIORITA SBORU
V ROCE 2019

Pravidelně se účastní modlitebních setkání církví v Bratislavě.

Najít stabilní prostory pro sborovou práci.

prostorách sboru Oheň v ulici Topolčanská 10. I zde však nemůže být

577
80
244
4 550

Armáda spásy na Slovensku
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Sbor Plavecký Štvrtok
Vedoucí sboru – sboroví důstojníci:
Roman a Darina Farkašovi, por.
Plavecký Štvrtok 641, 900 68
T +421 940 438 123
E roman.farkas@armadaspasy.sk

Armáda spásy na Slovensku
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Sbor se nachází na hranici mezi romskou osadou a samotnou
obcí v Plaveckém Štvrtku. Sídlí v objektu bývalé mateřské školky.
Součástí sboru je také misijní stanice ve městě Pezinok v romské
osadě Glejovka (viz Misijní stanice Pezinok).

INTERNÍ AKTIVITY
SBORU
Prioritami pro sbor je přinášení evangelia lidem. Nejen v osadě,
ale i v několika okolních obcích. Středem veškeré činnosti jsou
Bohoslužby a oslava Ježíše Krista, dále duchovní péče – pastorace v rodinách, a to nejen těch, které navštěvují bohoslužby AS,

Sbor také pomáhal praktickou pomocí potřebným, a to jak ošacením,

ale všech, kteří potřebují duchovní péči.

ale také rozdáváním potravinové pomoci, a to nejen v romské osadě, ale
také dodáváním potravin do některých sociálních zařízení. Pomohl navá-

VEŘEJNÉ AKTIVITY
SBORU
U sboru také funguje klub pro předškolní děti. Jeho kapacita je
24 dětí a je velmi často naplněna. Klub funguje od roku 2016,
ale v roce 2018 jsme přijali odbornou pracovnici a zaměřili se
v klubu na přípravu dětí pro vstup do první třídy základní školy.
V tomto roce jsme získali zpětnou vazbu tím, že děti z klubu byly
přijaté do první třídy a bez problémů zvládají učivo i řád školy.
(To není úplně běžnou věcí.) Mimo přípravy dětí klub umožňuje
některým maminkám chodit do práce. Klub je otevřený v pracovní dny od 8.00 do 12.00. V roce 2018, po dohodě s vedením
obce, byla podaná žádost o registraci nestátní mateřské školky
a začaly rekonstrukce místností tak, aby splňovaly požadavky jak

zat vztahy jedné z těchto organizací s obchodním řetězcem v Malackách,
aby pomoc probíhala přímo a tím se snížily náklady na pomoc.

STATISTIKA
Návštěvnost za rok:
Bohoslužby

1 200

Pastorační návštěvy

180

Skupinky (3)

830

Praktická pomoc:
Ošacení – počet osob

130

Potraviny – počet osob

1 100

Služba dětem

4 130

a rodinami v Malackách na zapojování dlouhodobě nezaměst-

PRIORITA SBORU
V ROCE 2019

naných do pracovních aktivit. Jedná se především o pracovníky

Dokončení registrace mateřské školy, pokračování v rekonstrukci ob-

z osady. Většina takto zapojených pracovníků se nevrací zpátky

jektu – vyřízení stavebního povolení a změny účelu stavby na poly-

na úřad jako nezaměstnaní, ale nachází si dále práci.

funkční zařízení.služby.

ze strany hygieny, tak požární ochrany.
Již několik let sbor spolupracuje s Úřadem práce, sociálních věcí

Misijní stanice s komunitním centrem
Armády spásy Pezinok –Glejovka
Vedoucí sboru – sboroví důstojníci:
Roman a Darina Farkašovi, por.
T +421 940 438 123
E roman.farkas@armadaspasy.sk

Misijní stanice se nachází přímo v romské osadě ve městě Pezinok,
v místě, kterému se říká Glejovka. Stanice momentálně nemá poštovní adresu, protože tam není možné dodávat poštu. Prvotní kontakt je možný přes telefon nebo mail a následně setkání na místě.

INTERNÍ AKTIVITY SBORU
Komunitní centrum, které slouží pro aktivity AS, bylo otevřeno
v květnu letošního roku. Tři pracovníci komunitního centra se zaměřují na práci s předškolními dětmi, doučování a praktickou pomoc.
Prozatím je centrum otevřené pondělí až středa a v pátek v dopoledních hodinách, kdy probíhá pravidelně klub pro předškolní děti, a ve
čtvrtek odpoledne, kdy je zde doučování školáků. Podle potřeby pracovníci pomáhají průběžně jednotlivcům nebo jednotlivým rodinám

VEŘEJNÉ AKTIVITY SBORU
Celá osada (až 150 osob) včetně centra je odkázaná na jednu studnu. Zde AS zajišťuje funkčnost a financuje energii pro čerpadlo.
AS spolupracuje s Magistrátem města Pezinok.

STATISTIKA
Nedělní Bohoslužby

660

Skupinka

480

Praktická pomoc: Ošacení

170

Potraviny

490

Dětský klub

860 (od 1. 6. 2018)

krýt veškeré potřeby osady.

PRIORITA SBORU
V ROCE 2019

V osmém měsíci proběhl v osadě čtrnáctidenní příměstský dětský

Rozšířit službu KC i na odpolední hodiny a zapojení dobrovolníků

tábor, kterého se účastnilo každý den až 35 dětí různého věku.

do služby.

z osady. Nezaměřují se na plošnou pomoc, ale pracují individuálně
s konkrétní rodinou nebo jednotlivcem. V současné době nejde po-

Armáda spásy na Slovensku
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Sbor Armády spásy Galanta
Vedoucí sboru – sboroví důstojníci:
Albín a Adriana Vágaiovi, por.
Bratislavská 74/32
924 01 Galanta
T +421 940 438 114
E albin.vagai@armadaspasy.sk

Armáda spásy na Slovensku
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vá mnoho aktivit sboru. Především od jara do podzimu. Již to ukazuje

STATISTIKA

na to, jaký je tento sbor a jeho služba. Sbor má rodinný charakter

Nedělní Bohoslužby

a lidé sem přicházejí jako do svého duchovního domova, mezi svou

Skupinka

330

rodinu, a také se tu tak cítí.

Setkání žen

180

Modlitební

550

Sbor Armády spásy v Galantě má velkou zahradu, na které se odehrá-

1 450

INTERNÍ AKTIVITY SBORU

Praktická pomoc:

I zde v Galantě je prioritou hlásání evangelia a Ježíše Krista. Proto

Oblečení

250

středem služby sboru je nedělní Bohoslužba. Bohoslužby jsou spo-

Dětský klub

180

jeny se společným obědem. Ke stolu má přístup každý, i ten, kdo

Příměstský tábor

320

Jídlo

nebyl na Bohoslužbě a přišel se jen najíst. Dalším pilířem sboru jsou
společné modlitby jednou týdně. Společenství se pak utužuje na
skupinkách, které jsou v jednotlivých rodinách, a v pátek odpoledne
velkým společným úklidem zakončeným večeří, posezením u kávy
a filmovým představením. Mimo tyto pravidelné aktivity sbor během letních dnů pořádá společné výlety do okolí. Při pěkném počasí
většina aktivit probíhá na nádvoří nebo zahradě.

VEŘEJNÉ AKTIVITY
SBORU
Již po druhé probíhal ve sboru příměstský letní tábor. Celých čtrnáct
dní se o třicet dětí staral několikačlenný tým mladých křesťanů z KS
Praha.

KOMUNITNÍ AKTIVITY
Jednou týdně – sbor otvírá svůj šatník pro potřebné. Šatník je doplňován dary občanů Galanty.
U sboru fungovala také potravinová pomoc pro osoby v nouzi. Potraviny sbor získával jako dar z TESCA a od soukromých osob.

PRIORITA SBORU
V ROCE 2019
Vychovat další služebníky, hlásat evangelium.

2 100
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V loňském roce nás
podpořily tyto společnosti,
za což jim děkujeme.

Pentahotel Prague, HPI Prague Hotel s.r.o.,
Phillips Česká republika s.r.o., Zoot a.s.,
JCDecaux, Webnode, Bloggers RE,
MŠ Srdíčko v Praze, Arcadis Czech Republic,
CRM pro neziskovky, Prázdné domy,
ulovdomov.cz, SPM CZ, AAAauto,
Donwood, Elpida o.p.s., Edwards
Lifesciences, Celní jednatelství Zelinka,
Festival Let it roll
Stravenky pro lidi bez domova nám dodali:

Fundraising Armády spásy

71

Edwards Lifesciences, Philips, SMP CZ,
Celní jednatelství Zelinka

Nocleženka

OBECNě
Projekt Armády spásy – Nocleženka je již 4. rokem jedna z nejúspěš-

v rámci noclehu zajištěnu i polévku s pečivem, teplý nápoj a má mož-

nějších kampaní pro zimní období, kdy se může veřejnost velmi úzce

nost se osprchovat a provést osobní hygienu.

podílet na pomoci lidem bez domova. Zakoupením tzv. Nocleženky

Každá zakoupená Nocleženka má přiděleno své číslo, které je pečlivě

v minimální hodnotě 100 Kč dárce podpoří konkrétního člověka bez do-

evidováno, aby mohl být dárce informován, když je „jeho“ Nocleženka

mova, který tak bude moci díky jeho daru strávit noc v teple noclehárny

využita. Ke každé transakci je přidělena jedna Nocleženka, která je vytiš-

Armády spásy. Nejde však pouze o přespání, člověk bez domova má

těna přímo v dané noclehárně, předána terénnímu pracovníkovi, který ji

předá přímo člověku v nouzi. Případně jsou Nocleženky užívány v době

v rámci které bylo našim dárcům nabídnuto ke koupi jednoho lístku

největších mrazů plošně pro celou noclehárnu.

druhý jako dárek zdarma. Velmi si vážíme krásného projektu

kteří tak pomohli zadarmo přespat lidem bez domova v Praze, Brně,
Karlových Varech, Ostravě, Opavě, Krnově, Šumperku a Havířově, a to
během všech chladných měsíců.

s Elpida o.p.s. a jejich Ponožky bez domova, kde více než 200 babiček
napletlo pro zahřátí našich klientů originální pletené ponožky. Festival
Let it roll daroval ve sbírce ze stanových městeček našim klientům spacáky a stany.

V průběhu uplynulé zimy jsme přistoupili k dalším krokům, abychom

Poděkování patří také studentce Radce Málkové, která v rámci svého

mohli Nocleženku distribuovat k co nejvíce potřebným. Nově ji tak naši

absolventského projektu navrhla vizuál Nocleženky a v rámci happe-

klienti mohli kromě Nocleháren uplatňovat i v azylových domech. Noc-

ningu strávila hodiny na ulici jako bezdomovkyně. S kartonem v ruce

leženka tak díky Vám a Vašim darům začíná nabývat nových rozměrů

seděla vedle postele na několika zastávkách v Praze a snažila se upo-

celoročního projektu, za což jsme Vám velmi vděčni.

zornit na možnost koupě Nocleženky a tím pomoci člověku na ulici

Díky Vaší podpoře jsme umožnili přečkat mrazivé zimní noci v tep-

v mrazivých měsících.

lé posteli skoro 15 000 lidem bez domova. Nocleženky, které nebyly
Během celého roku však můžete Nocleženky zakupovat, například

PLÁNY

v podobě nevšedního dárku s děkovným certifikátem.

V následující sezóně plánujeme projekt Nocleženka rozčlenit na systém

uplatněny, budou využity v následující sezóně, a to od listopadu 2019.

individuální péče pro lidi bez domova. Nejen noc v teple, ale také pod-

MEDIÁLNÍ VýSTUPY

pora homesharingu, zdravotní a psychoterapeutická péče jsou důležitou

Projekt Nocleženka velmi zaujal v letošní sezóně i média, sdílelo a pod-

Věříme, že tímto konceptem umožníme našim dárcům nahlédnout více

pořilo ho mnoho blogerů a influencerů jako např. Marie Doleželová,

do problému bezdomovectví a uchopit ho tak, aby se naši klienti stali

Sandra Parmová, Radka Třeštíková, Jitka Schneiderová, Tamara Klu-

součástí fungující společnosti.

součástí cesty pro ty, kteří se snaží dostat z ulice do normálního života.

sová nebo Iva Pazderková. O projektu Nocleženka bylo slyšet také
v pořadech Sama doma, televize Óčko, Blesk TV nebo Rádio 1. Některé firmy a organizace si také vybraly Nocleženku pro svou benefici,
vánoční večírek nebo koncert.

NADACE
A NADAČNÍ
FONDY

POKRAČUJEME DÁLE

Nedílnou a klíčovou součást v získávání financí pro naše služby a pro-

Dary, které jste zaslali nad rámec ceny Nocleženky, byly rozděleny

jekty tvoří i nadace a nadační fondy. V letošním roce nás podpořily

a využity pro noclehárny a azylové domy ve všech našich pobočkách.

tyto:

Zafinancovány byly zejména stavební úpravy Nocleháren a nákup prak-

Nadace OKD

tických potřeb pro jejich provoz:

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové

• rozšíření noclehárny pro ženy v Opavě, rekonstrukce kuchyňky a hy-

ČSOB Pomáhá regionům

gienického zázemí
• kompletní rekonstrukce hygienického zázemí v Praze v Tusarově
ulici
• vybudování kotelny v Centru sociálních služeb v Karlových Varech

Nadační fond Tesco
Čtení pomáhá – Nadace Martina Romana
Globus Lepší svět
Nadace J&T

• další menší úpravy proběhly ve prospěch nákupu vybavení do kuchyní,
nábytku do azylových domů, vybavení do aut terénních pracovníků.

SPOLUPRÁCE
Za letošní sezónu bychom rádi vyzdvihli spolupráci s pražskými divadly Rokoko, ABC, Komedie a Palmovka – díky akci Sedadlo za postel,

Děkujeme!
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V sezóně 2018/2019 se do projektu zapojilo více než 23 000 dárců,
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Pouhá slova nevyjádří naše
díky, které posíláme všem našim
individuálním dárcům.
74

Pouhá slova nevyjádří naše díky, které posíláme všem našim individuálním dárcům. Každým rokem nám pomáhá více a více lidí, kterým není
lhostejný život těch, kteří se ocitli v tíživé etapě na své cestě. Vážíme si
individuálních i stálých dárců, kteří věří práci a poslání naší organizace
a pravidelně nás podporují. Proto, ať jste přispěli finančně, materiálními

a informovanost o zdraví sociálně vyloučených osob, snížení invalidizace bezdomovectví a prevence šíření infekčních chorob v populaci.

DěKUJEME NAŠIM BěŽCůM
Děkujeme všem běžcům, kteří v roce 2018 běželi pro dobrou věc a podpořili nás finančním darem. Celková částka získaná z našich běhů byla
věnována kampani, díky které chceme získat další finance na zdravotní
péči pro lidi bez domova.

dary či jinou formou pomoci, jste našimi důležitými spojenci a my Vám
z celého srdce děkujeme.

KOTLÍKOVÁ
VÁNOČNÍ SBÍRKA
Letošní rok nebyl výjimkou a během adventního času jsme opět uspořádali vánoční kotlíkovou sbírku. Ve městech, která se zúčastnila, bylo
vybráno celkem 395 137 Kč. Děkujeme všem, kteří přispěli.

ZDRAVOTNÍ PÉČE
Armáda spásy několik let pracuje na vytvoření komplexní zdravotní péče

ní ordinaci praktického lékaře v Ostravě, pro kterou jsme v roce 2018

SBÍRKY OBLEČENÍ
A OBUVI MEZI
ZAMěSTNANCI FIREM

získávali finance od našich dárců. A plánujeme otevření další ordinace,

Děkujeme všem firmám, které se v roce 2018 zapojily nebo uspořádaly

tentokrát v Brně, která bude opět určena pro lidi bez domova, sociálně

firemní sbírku ošacení a obuvi. I tato materiální pomoc má pro naše

vyloučené, osamělé seniory a klienty azylových domů. Cílem této pre-

klienty velký význam. Mezi společnosti, které přispěly formou sbírky oša-

ventivně léčebné péče je zejména možnost efektivně řešit problematiku

cení mezi zaměstnanci, patřily v roce 2018: Coca-Cola HBC, Amazon,

bezdomovectví v rámci komplexního týmu - lékař, sestra, sociální pra-

Český rozhlas, Analogia, VŠE Praha, UMPRUM, AspectWorks s.r.o.,

covník, terénní pracovník. Zároveň také chceme zlepšit zdravotní stav

Camping Gaz CS, s.r.o., Guidevision nebo Letiště Praha, a.s.

o lidi bez domova. Tito lidé trpí často různými chorobami a bohužel také
velmi často nemohou nebo nechtějí vyhledat lékařskou pomoc. Proto
Armáda spásy cítí velkou potřebu vybudovat a věnovat se intenzivně
zdravotní péči do budoucna. V současné době provozujeme naši prv-
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DůLEŽITOST
INDIVIDUÁLNÍCH
DÁRCů

VYBRANÉ EKONOMICKÉ UKAZATELE ZA ROK 2018
Středisko/služba
praha – Ústředí

Vybrané ekonomické ukazatele

1 639 218

Energie

osobní
náklady

ostatní
náklady

náklady
celkem

4 827 564

13 030 702

24 759 515

44 382 069

384 458

3 321 208

29 756

3 828 340

oblastní ředitelství pro Severní Moravu

351 614

374 551

3 385 830

29 390

4 141 384

oblastní ředitelství (praha, KV, Jirkov)

51 605

121 165

784 894

3 723

961 388

oblastní ředitelství (Šumperk, Brno, přerov)

62 949

16 354

146 786

1 678 178

6 909

1 911 176

zdravotní ordinace ostrava

375 111

10 800

154 772

1 151 760

219 806

1 912 249

zdravotní ordinace Brno

95 989

ošetřovna praha

81 838

23 015

6 610

255 008

44 663

411 135

oppa rozvoj – aS praha

31 833

Brno KC Staňkova – nzDM

85 920

125 070

Služby

92 918

IT

75

Materiálové
náklady

95 989

103 714

296 624

676

432 847

130 073

115 127

1 550 724

589 878

2 471 722

Brno KC Körnerova – nzDM

45 689

65 288

136 420

1 718 602

352 376

2 318 375

Brno KC Jonáš – nzDM

212 728

48 543

65 682

1 519 182

233 065

2 079 200

Brno CSS Josefa Korbela – aD

1 504 529

1 247 041

692 096

6 282 461

1 489 448

11 215 576

Brno CSS Josefa Korbela – noclehárna

528 612

371 510

110 481

2 314 357

459 129

3 784 090

Brno CSS Josefa Korbela – nDC

127 217

244 005

56 378

1 456 581

258 441

2 142 622

Brno CSS Josefa Korbela – nKC

72 444

83 090

292

155 827

362 726

2 632 622

412 411

3 786 105

525 127

Brno CSS Josefa Korbela – prevence
Brno CSS Josefa Korbela – Terénní program
Brno Staňkova – sociální byty
Brno Staňkova sociální byty – ostatní náklady

310 492

67 853

75 328

37 539

19 892

138 940

498 397

218 626

736 887
1 585 480

1 766 789

27 272

202

1 857 702

476 700

871 033

265 717

4 424 549

869 065

6 907 064

přerov nzDM (od 2016)

42 400

119 904

122 794

2 003 078

280 716

2 568 892

Karlovy Vary Centrum soc. služeb – nDC

163 222

83 228

98 272

1 496 175

4 368

1 845 264

Karlovy Vary CSS – Chodov second hand

72 301

76 849

18 908

224 759

22 834

415 651

Krnov KC – nzDM

50 182

33 685

66 477

1 854 294

330 215

2 334 853

přerov DMD

Krnov Centrum sociálních služeb – aD

63 439

79 001
729 517

556 895

722 159

868 565

7 970 462

1 407 548

11 525 629

Krnov Centrum sociálních služeb – noclehárna

25 074

88 066

14 245

1 418 288

192 116

1 737 789

Krnov Centrum sociálních služeb – nDC

26 474

70 452

14 417

594 198

85 530

791 071

Krnov CSS – terénní program

70 499

16 839

44 771

1 434 973

192 901

1 759 982
6 694 764

opava azylový dům pro matky s dětmi

186 799

587 114

835 083

4 311 000

774 769

opava DMD noclehárna

28 064

55 923

73 050

757 348

112 834

1 027 219

opava CSS Samaritán – aD

110 910

381 523

363 390

3 132 123

543 531

4 531 476

opava CSS Samaritán – noclehárna

75 154

90 957

39 339

1 549 223

235 617

1 990 290

opava CSS Samaritán – nDC

64 356

90 592

36 299

1 174 166

182 201

1 547 613

opava CSS – terénní program

10 637

6 731

10 073

553 667

72 480

653 588

opava CSS sociální rehabilitace

26 797

34 263

37 339

618 582

88 854

805 836

Kopřivnice – SaSrD

81 841

17 558

76 845

589 489

92 747

858 480

Kopřivnice - nzDM

59 014

16 460

73 304

1 814 542

243 906

2 207 225

463 473

20 342

153 036

1 129 057

214 024

1 979 933

417 901

6 170

3 947

432 017

52 606

1 593 938

215 276

1 969 355

Kopřivnice – prevence bezdomovectví
Kopřivnice – prevence byty
Frýdek-Místek prevence bezdomovectví

3 999
56 642

50 892

2 242 183

520 161

Frýdek-Místek prevence – nájemné
Frýdek-Místek Domov přístav

2 113 146

46 593

80

2 159 819

817 732

9 685 797

1 728 349

14 994 221

ostrava Komunitní centrum – nzDM

140 186

77 071

64 841

1 739 148

247 873

2 269 118

ostrava DMD – aD

713 399

751 543

607 496

5 291 098

1 596 777

8 960 312

ostrava DMD – noclehárna

29 370

61 215

10 904

1 134 234

148 287

1 384 011

ostrava Domov přístav

7 023 530

1 250 417

2 899 420

20 856 702

4 210 798

36 240 867

ostrava Domov přístav – kuchyně

8 601 022

3 926 613

128 703

133 264

3 954 303

458 138

ostrava Centrum sociálních služeb – aD

641 182

441 321

1 274 931

5 639 287

1 735 462

9 732 183

ostrava Centrum sociálních služeb – noclehárna

533 161

374 320

160 705

2 063 404

463 903

3 595 492

ostrava Centrum sociálních služeb – nDC

2 090 667

143 906

105 727

47 543

1 528 509

264 982

ostrava CSS – Terénní programy

72 203

14 612

26 204

1 742 269

226 669

2 081 958

ostrava prevence bezdomovectví

923 787

223 091

464 558

6 278 271

980 702

8 870 407

77 123

38 657

10 554 118

6 618

433 241

11 109 757

6 062

63 942

177

769 733

ostrava prevence – nájemné
ostrava prevence bezdomovectví – ostatní náklady
ostrava Domov přístav 2

699 553
1 842 413

392 071

431 830

9 904 629

1 592 885

14 163 828

ostrava KC – SaS senioři

154 486

184 260

62 068

1 489 454

238 648

2 128 916

ostrava KC – ostatní náklady

450 075

29 229

91 715

-111 867

459 151

Úhrada za
služby

praha – Ústředí

Jiné ostatní
výnosy

přijaté příspěvky provozní dotace Výnosy celkem

31 066 180

7 698 340

2 087

100

38 764 520

IT

0

oblastní ředitelství pro Severní Moravu

75 000

oblastní ředitelství (praha, KV, Jirkov)

0

oblastní ředitelství (Šumperk, Brno, přerov)
zdravotní ordinace ostrava

0
437 951

65

zdravotní ordinace Brno

579 028

oppa rozvoj – aS praha
Brno KC Staňkova – nzDM

118

Brno KC Körnerova – nzDM

1 427 043

296 000

296 000

35 871

462 708

413 302

413 302

1 793 100

1 829 089
1 794 323

6 223

1 788 100

2 475

7 330

1 802 600

10 804 605

6 475

103 443

Brno KC Jonáš – nzDM

Brno CSS Josefa Korbela – noclehárna

410 000

462 708

ošetřovna praha

Brno CSS Josefa Korbela – aD

77 187

1 812 405
10 914 523

547 290

11 405

162 680

3 038 400

3 759 775

Brno CSS Josefa Korbela – nDC

36 529

4 718

46 244

1 748 600

1 836 091

Brno CSS Josefa Korbela – nKC

15 000

Brno CSS Josefa Korbela – prevence

10 055
300

Brno CSS Josefa Korbela – Terénní program
Brno Staňkova – sociální byty
Brno Staňkova sociální byty – ostatní náklady
přerov DMD

8 652

1 811 985

15 456

116 000

1 943 441

6 002 200

21 322

765 000

6 788 522

Krnov Centrum sociálních služeb – nDC

1 088 066

2 415 800

2 470 791

1 844 700

1 855 614

21 962

1 977 000

1 998 962

25 650

10 026 000

12 254 311

1 593 000

1 728 360

54 991
10 914
220 347

Krnov KC – nzDM
Krnov Centrum sociálních služeb – aD

2 190 891

11 770

135 300

60

522

1 882

95 056

5 300

Krnov CSS – terénní program
opava azylový dům pro matky s dětmi
opava DMD noclehárna
opava CSS Samaritán – aD
opava CSS Samaritán – noclehárna
opava CSS Samaritán – nDC

1 440 666

16 895

64 320

1 678 000

5 058 209

6 718 025

903 000

1 014 646
4 593 613

10 168

2 600

3 455 611

254 018

15 864

13 440

1 788 000

2 071 322

9 774

1 445 400

1 482 508

619 000

619 000

731 800

750 320

27 334

18 520

Kopřivnice - nzDM

23

Kopřivnice – prevence bezdomovectví
492 429

Frýdek-Místek prevence bezdomovectví

816 351

816 351

2 106 000

2 106 023

1 860 604

1 860 604

1 907 097

1 907 138

8 878 000

14 948 838

8

492 437

41

Frýdek-Místek prevence – nájemné

2 146 058

7

138 000

Frýdek-Místek Domov přístav

6 000 870

40 115

29 853

1 714 210

20 064

1 580

ostrava Komunitní centrum – nzDM

ostrava DMD – noclehárna

765 704

1 678 000

47 326

Kopřivnice – SaSrD

ostrava Domov přístav

758 000

202 255

opava CSS – terénní program

ostrava DMD – aD

315 403

1 125 234

opava CSS sociální rehabilitace

Kopřivnice – prevence byty

644 452

3 444

Karlovy Vary CSS – Chodov second hand

Krnov Centrum sociálních služeb – noclehárna

155 827
3 307 245

1 084 622

přerov nzDM (od 2016)
Karlovy Vary Centrum soc. služeb – nDC

130 772
3 306 945
635 800

2 284 065

2 159 338

2 159 338

7 901 136

9 636 990

104 220

217

1 802

1 326 000

1 432 239

15 046 953

931 641

153 495

20 297 478

36 429 566

ostrava Domov přístav – kuchyně

8 064 401

8 149

129 390

497 298

8 699 237

ostrava Centrum sociálních služeb – aD

2 777 235

435 527

4 170

6 588 000

9 804 932

671 035

64 675

5 000

2 872 000

3 612 710

62 468

415

1 909 173

1 972 056

1 583 357

1 583 357

ostrava Centrum sociálních služeb – noclehárna
ostrava Centrum sociálních služeb – nDC
ostrava CSS – Terénní programy
ostrava prevence bezdomovectví
ostrava prevence – nájemné

46 628

2 550

10 932 302

212

1 008 500

6 408

699 553

58 309

764 270

6 204 667

28 681

13 655

7 708 769

13 955 772

1 954 000

1 954 071

88 699

537 415

ostrava prevence bezdomovectví – ostatní náklady
ostrava Domov přístav 2
ostrava KC – SaS senioři
ostrava KC – ostatní náklady

71
161 420

287 296

8 105 927

76

8 155 105
11 941 014

Vybrané ekonomické ukazatele

Středisko/služba

Středisko/služba
Havířov KC – SaS pro rodiny s dětmi
Havířov Komunitní centrum – SaS senioři
Havířov Komunitní centrum – nzDM
Havířov Dům pro matky s dětmi
Havířov prevence bezdomovectví
Havířov prevence – nájemné
Havířov CSS aD
Havířov CSS – noclehárna
Havířov CSS – terénní program
Havířov Dům pod Svahem

77

Energie

Služby

osobní
náklady

ostatní
náklady

náklady
celkem

41 154

1 923

64 598

912 594

137 130

1 157 399

40 048

3 298

86 865

1 199 676

250 931

1 580 817

42 716

3 298

61 198

1 250 101

153 356

1 510 668

903 074

647 650

796 943

5 508 217

1 205 692

9 061 575

19 354

5 678

56 881

1 566 298

215 540

1 863 750

974

74 127

75 101

420 623

384 354

627 140

3 990 968

793 280

6 216 365

64 344

158 653

92 683

1 592 426

250 662

2 158 768

7 547

25 842

6 215

346 321

47 302

433 227

417 925

271 980

614 791

3 619 464

628 576

5 552 736

Havířov Vyhlídka – služba pro ženy

70 370

48 917

582 813

1 343 086

278 928

2 324 113

Bohumín prevence bezdomovectví

97 929

30 983

38 340

1 469 612

200 152

1 837 015

Bohumín prevence nájemné

59

5 559

1 443 675

1 000

18 215

1 468 508

1 007 340

1 946 557

1 937 987

8 194 315

1 359 110

14 445 310

praha CSS Bohuslava Bureše – noclehárna

534 109

284 166

109 282

4 030 170

272 210

5 229 937

praha CSS Bohuslava Bureše – nDC

984 533

145 705

127 168

3 509 501

282 990

5 049 897

4 014

482

4 496

900

108

1 008

1 039 992

201 115

1 774 531
2 129 470

praha CSS Bohuslava Bureše – aD

Vybrané ekonomické ukazatele

Materiálové
náklady

praha CSS – Mobilní výdej stravy
praha CSS – projekt duševní zdr.
Jirkov DMD – aD

108 566

167 725

257 134

Jirkov – SaS pro rodiny s dětmi Jonatán

45 739

29 800

36 615

1 784 725

232 591

Jirkov – nzDM Fontána

61 320

29 800

18 113

1 012 730

135 253

1 257 216

Jirkov - aD B. němcové

230 420

321 769

191 091

2 195 794

365 037

3 304 111

Jirkov – noclehárna B.němcové

136 210

103 080

83 154

1 131 595

174 485

1 628 524

praha CSS Lidická – sociální rehabilitace

130 849

32 000

120 800

1 287 869

3 034

1 574 553

praha CSS Lidická – terénní program

262 786

37 646

130 125

4 903 027

249 883

5 583 467

Šumperk Centrum sociálních služeb – aD

406 767

311 778

650 856

3 447 783

614 517

5 431 702

Šumperk Centrum sociálních služeb – noclehárna

166 831

150 550

257 001

1 661 869

271 462

2 507 714

Šumperk Centrum sociálních služeb – nDC

151 596

99 316

170 486

978 077

170 412

1 569 888

1 681 574

328 941

606 635

5 714 138

1 015 221

9 346 509

Šumperk CSS – přístav

Úhrada za
služby

Jiné ostatní
výnosy

přijaté příspěvky provozní dotace Výnosy celkem

Havířov KC – SaS pro rodiny s dětmi

129 192

1 000 000

1 129 192

1

450

1 458 000

1 458 451

1 354 000

1 354 000

1 080 672

30

7 242

7 972 053

9 059 997

1 500

1 660 400

1 661 900

171 600

83

1 638 560

6 473

64 850

4 515 541

6 225 424

20 720

1 812 000

2 080 820

Havířov Komunitní centrum – SaS senioři
Havířov Komunitní centrum – nzDM
Havířov Dům pro matky s dětmi
Havířov prevence bezdomovectví
Havířov prevence – nájemné
Havířov CSS aD
Havířov CSS – noclehárna

248 100

171 683

Havířov CSS – terénní program
Havířov Dům pod Svahem
Havířov Vyhlídka – služba pro ženy

1 168 170

8 941

419 720

Bohumín prevence bezdomovectví

116

Bohumín prevence nájemné

1 824 485

8

praha CSS Bohuslava Bureše – aD

3 881 053

57 429

513 233

31 624

15 554

9 229

praha CSS Bohuslava Bureše – noclehárna
praha CSS Bohuslava Bureše – nDC

112 640

415 658

415 658

5 074 206

6 363 957

2 085 395

2 505 115

1 798 180

1 798 296
1 824 493

10 985

48 600

11 622 403

5 027 857

4 965 000

5 038 383
0

praha CSS – projekt duševní zdr.
Jirkov DMD – aD

15 571 869

4 483 000

praha CSS – Mobilní výdej stravy

0
296 840

1 477 691

1 774 531

Jirkov – SaS pro rodiny s dětmi Jonatán

2 125 038

2 125 038

Jirkov – nzDM Fontána

1 245 385

1 245 385

2 509 948

3 283 073

1 567 443

1 624 038

1 429 667

1 429 667

Jirkov - aD B. němcové

772 165

Jirkov – noclehárna B.němcové

56 595

960

praha CSS Lidická – sociální rehabilitace
praha CSS Lidická – terénní program
Šumperk Centrum sociálních služeb – aD
Šumperk Centrum sociálních služeb – noclehárna
Šumperk Centrum sociálních služeb – nDC
Šumperk CSS – přístav

214 818

200

5 300 180

5 515 198

36 077

33 000

1 113 190

5 358 374

261 769

30

14 535

2 223 231

2 499 565

110

1 075

2 500

1 545 309

1 548 994

2 971 721

31

210 000

6 049 170

9 230 922

4 176 106
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Vybrané ekonomické ukazatele

Středisko/služba

PŘEHLED AKTIV A PASIV

Přehled aktiv a pasiv
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Přehled aktiv a pasiv
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PŘEHLED AKTIV A PASIV

Přehled aktiv a pasiv
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Přehled aktiv a pasiv

82

VýKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Přehled aktiv a pasiv

83

Přehled aktiv a pasiv
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Výrok auditora

85

Výrok auditora

86

Výrok auditora
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Dárci a přispěvatelé
EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Dárci a přispěvatelé

88

Ve škálách šedi

“ pérovka “

CMYK

Mohelnice
me zi H anou a J e se ní ky

Potravinová banka v Ostravě, o.s.

Dárci a přispěvatelé
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nepřestanu bojovat. D
tady bude jediná duše

bojovat až do úplného k

bojovat. Dokud budou

budou muži vracet do v

opilci a prostitutky, do

nepřestanu bojovat. B

budou ženy plakat, nep

nepřestanu bojovat. Do
bojovat. Dokud tady

jediná duše bez Božího

do úplného konce.” „D

Dokud budou děti hlado

vracet do vězení, nepřes

titutky, dokud tady bu

bojovat. Budu bojova

plakat, nepřestanu boj

bojovat. Dokud se bud

Dokud tady budou opi

bez Božího světla, nepř

konce.” ,,Dokud budou

dou děti hladovět, nepř

do vězení, nepřestanu b

dokud tady bude jediná

