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Srdce Bohu, ruce lidem.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2019

ARMÁDA SPÁSY JAKO MEZINÁRODNÍ HNUTÍ
JE SOUČÁSTÍ VŠEOBECNÉ KŘESŤANSKÉ CÍRKVE.
JEJÍ POSELSTVÍ JE ZALOŽENO NA BIBLI.
JEJÍ SLUŽBA JE MOTIVOVÁNA LÁSKOU K BOHU.
JEJÍM POSLÁNÍM JE KÁZAT EVANGELIUM, DOBROU ZPRÁVU
O JEŽÍŠI KRISTU, A V JEHO JMÉNU NAPLŇOVAT LIDSKÉ
POTŘEBY BEZ JAKÉKOLI DISKRIMINACE.

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA K 31. 12. 2019
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
Ardi van Hattem, major, tajemnice pro rozvoj duchovního života a kaplanství
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. Od chvíle, kdy se jako dospívající chlapec obrátil ke křesťanství, měl velký zájem o chudé a nevěřící lidi. V roce 1865 se setkal se skupinou křesťanů,
kteří pořádali setkání ve Východním Londýně, což byla jedna z nejchudších čtvrtí města. Tak začala práce,
která byla známá jako „Křesťanská misie“.
V roce 1878 se zrodil název „Armáda spásy“. Hnutí si osvojilo vojenský způsob organizace, uniformy a terminologii a brzy se rozšířilo po celé Británii a pak do mnoha dalších zemí.
Smyslem života Williama Bootha bylo pomoci těm nejubožejším lidem, kteří žili na ulici, utápěli se ve špíně,
alkoholu a beznaději. Těmto lidem nabízel střechu nad hlavou (tzv. útulky), jídlo, hygienu a také duchovní
rozměr života. Věděl, že nemůže „nabídnout jen čistou košili“, ale že pomoc musí být komplexní. Z toho
vznikl dodnes platný slogan Armády spásy platný po celém světě: Soup, Soap, Salvation. Polévka, mýdlo
a spasení.

Ústředí Armády spásy
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V roce 1890 vydal generál William Booth, zakladatel Armády spásy, knihu „In my darkest England“. Jeho vize předstihly dobu. Pomoc
lidem bez domova neměla být jednorázová, ale komplexní a cílem měl být návrat do běžného života. Tento přístup je základem praxe
Armády spásy do dnešní doby.
(ilustrace z prvního vydání knihy „In my darkest England“)
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PŘEDMLUVA NÁRODNÍHO VELITELE

Jsme rádi, že vám můžeme předložit výroční zprávu Armády spásy za

Děkujeme našim pracovníkům, členům a dobrovolníkům za jejich věr-

rok 2019.

nou a výbornou práci. Jsme vděční i všem našim partnerům, zástupcům

Jsme součástí celosvětové Armády spásy, která působí ve 131 zemích

veřejné správy a sponzorům z řad veřejnosti za dobrou spolupráci a po-

světa a všude se stejným posláním: „Kázat dobrou zprávu o Ježíši Kristu

litickou i finanční podporu. Díky tomu jsme schopni nabízet naše služby

a v jeho jménu naplňovat lidské potřeby bez jakékoliv diskriminace“.

lidem v nouzi každý den po celý rok.

Respektujeme důstojnost každého člověka a ctíme hodnotu lidského

Bůh vám žehnej.

života, danou Stvořitelem každému z nás. Protože věříme v budoucnost
a naději pro každého člověka, usilovně pracujeme, abychom přispěli
k jejich naplnění u lidí, kterým sloužíme.
Armáda spásy v České republice i na Slovensku má velký přínos pro společnost. S pomocí sociálních služeb a prostřednictvím církevních sborů

Frank a Tone Gjeruldsen, pplk.

jsou po celý rok naplňovány potřeby lidí. Výroční zpráva dává letmo na-

národní velitelé Armády spásy

hlédnout do naší činnosti v České i Slovenské republice. Ze zkušenosti

v České republice a na Slovensku

víme, že Armáda spásy je stále potřebná. A tak pokračujeme v práci na
rozvoji a rozšiřování našich služeb, abychom mohli nabízet co nejvyšší
kvalitu co nejvíce lidem.

Ústředí Armády spásy
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SBOR A KOMUNITNÍ CENTRUM
PRAHA
Petržílkova 2514/29
158 00 Praha 5 – Stodůlky
Sborová důstojnice: Charity Kramerius, major
+420 734 851 694
charity_kramerius@czh.salvationarmy.org
Armáda spásy Praha, sbor a komunitní centra

kaplan/asistent sborového důstojníka:
Přemysl Kopeček
+420 607 138 006
premek.kopecek@armadaspasy.cz

INTERNÍ AKTIVITY SBORU
• Přijali jsme nového zaměstnance do sboru s posláním misijního působení v sociálních službách – kaplana/asistenta sborového důstojníka.

VEŘEJNÉ A KOMUNITNÍ
AKTIVITY SBORU
• Na konci roku jsme se přestěhovali do nových prostor. Ukončili jsme
programy KC Biskupcova v Praze 3. Všechny aktivity pokračují od 15.
12. 2019 v nových prostorách na Praze 5 – Stodůlky, které jsou prostornější, modernější, s bezbariérovým přístupem a dostupné MHD.
• V rámci programu komunitního centra proběhla v různých zařízeních
vystoupení pěveckého sboru „Radostné stáří“. Její členky zařazují do
programu různé lidové, duchovní i tematické písně a rozdávají dárky
vyrobené v komunitním centru v programu „Ruční práce“. Součástí vystoupení je vždy i duchovní zamyšlení s evangelizačním posláním.
• V roce 2019 proběhlo 12 vystoupení s celkovou účastí více jak 600 lidí.
• V posledním čtvrtletí jsme v komunitním centru zahájili novou aktivitu nazvanou „otevřené dveře“, jejímž záměrem bylo oslovovat lidi
mimo naše sociální zařízení a zvát je do našeho komunitního centra.
Součástí aktivity je i duchovní program, tzv. posezení nad Biblí. Díky
této aktivitě jsme položili určitý most mezi klienty sociálních zařízení
a lidmi z ulice a sborem AS v Praze. Tato nová aktivita přinesla ovoce
v podobě nových členů a návštěvníků našeho pražského sboru.
• Na podzim proběhla potravinová sbírka, která se konala ve spolupráci
mezi členy sboru a pracovníky sociálních služeb a klienty.
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Dokud budou ženy plakat, nepřestanu bojovat. Dokud budou děti hladovět, nepřestanu
bojovat. Dokud se budou muži
vracet do vězení, nepřestanu bojovat.

SBOR ARMÁDY SPÁSY
KARLOVY VARY
Jugoslávská 16
360 01 Karlovy Vary
Sborová důstojníce: Mgr. Olga Zdeňková, poručík
+420 773 795 028
olga_gebauerova@czh.salvationarmy.org
Armáda Spásy Sbor a Komunitní Centrum Karlovy Vary

INTERNÍ AKTIVITY SBORU
• Novým vojákem se stal Stanislav Zdeněk. Sbor se aktivně účastnil
ekumeny v Karlových Varech (Alianční týden, pořádání večerů chval
a modliteb), zajišťoval kaplanskou službu nejen v Karlových Varech, ale
i v Jirkově (Azylový dům pro muže a ženy, Dům pro matky s dětmi) aj.

VEŘEJNÉ A KOMUNITNÍ
AKTIVITY SBORU
• Pořádána každoroční kotlíková sbírka, dvakrát se konala potravinová sbírka. • Pro veřejnost fungovala filmová kavárna v komunitním
centru a řada dalších aktivit (dílničky, angličtina, den pro ženy), ve
spolupráci s Dětskou misií jsme uspořádali třídenní venkovní akci
(o prázdninách), pobyt pro děti z NZDM.

Dokud tady budou opilci a prostitutky, dokud tady bude jediná
duše bez Božího světla, nepřestanu bojovat. Budu bojovat až
do úplného konce.

STATISTIKA
Návštěvnost programů:
Nedělní bohoslužba
Modlitební setkání

15
6

Program pro seniory

10

Pastorační péče

30

Skupinky

20

Výuka angličtiny

12

Sbor Armády spásy Karlovy Vary
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SBOR ARMÁDY SPÁSY
BRNO
Staňkova 6
602 00 Brno
Igor a Markéta Mamojkovi
+420 773 795 005
igor_mamojka@czh.salvationarmy.org

OSOBNÍ PŘÍBĚH
Na podzim pan Lukáš navštívil bohoslužbu, která se pravidelně koná v denním centru Azylového domu, a to každé pondělí.
Hned bylo vidět, že ho duchovní program nadchl, pozorně poslouchal kázání a snažil se zapojit i do zpěvu. Po ukončení bohoslužby přišel za námi a požádal o modlitbu. V krátkém rozhovoru jsme se dozvěděli, že se na ulici ocitl teprve nedávno. Sice má
práci, dokonce i nějaké peníze, ale neshody s partnerkou a vysoké nájemné v Brně byla kombinace, která ho dostala na ulici,
a teď neví kudy kam. Je to bohužel častá praxe, jak lidé přicházejí
o domov a končí na ulici. Pokud ale včas využijí služby azylového
domu, vše může být jinak. A to byl zrovna případ Lukáše, poradi-

INTERNÍ AKTIVITY SBORU

li jsme mu, co má dělat, on poslechl a vyplatilo se. Zanedlouho

• duchovní vzdělávání • kaplanská služba na azylovém domě • kurz pro

již bydlel a v rozhovorech projevoval velkou vděčnost Bohu, ale

vojáky a stoupence – přijetí 2 členů • misijní Bohoslužby ve vy-

také Armádě spásy za práci, kterou vykonává. Jeho život se vý-

loučené lokalitě • hudební programy pro mládež • svatební obřad

razně změnil. Dnes pravidelně navštěvuje bohoslužby, kde nám

• požehnání 3 dětí

pomáhá jak s technikou, tak s pastorační službou. Svou osobní
zkušeností může pomoci ostatním lidem, kteří jsou v podobné

VEŘEJNÉ A KOMUNITNÍ
AKTIVITY SBORU

situaci, jako byl on.

• vánoční a velikonoční kotlíková sbírka • venkovní Bohoslužby na
náměstí v centru Brna • dětský den • Hurá na prázdniny pro širokou veřejnost v oblíbeném parku • venkovní Evangelizace na Cejlu
• Potravinová sbírka • vánoční program na azylovém domě • rozvoz
potravin a drogerie potřebným

STATISTIKA
Průměrná návštěvnost
Nedělní bohoslužby
Nedělka
Bohoslužby v azylovém domě

7

60 osob
17 dětí
21 dospělých

Misijní bohoslužba

19 lidí

Modlitební skupinka

7 osob

Sbor Armády spásy Brno

SBOR A KOMUNITNÍ CENTRUM
OSTRAVA-PORUBA
Marie Majerové 1733/6
708 00 Ostrava-Poruba
Sborový důstojník: František Pekárek, por.
+420 773 795 012
frantisek_pekarek@czh.salvationarmy.org
Armáda spásy Ostrava

INTERNÍ AKTIVITY SBORU

STATISTIKA

• kurzy pro vojáky • regionální den žen • víkendový pobyt pro děti

Počet registrovaných členů sboru

• Hod beránka • dětský tábor

Průměrná návštěvnost nedělních bohoslužeb
Pastorační návštěvy

VEŘEJNÉ A KOMUNITNÍ
AKTIVITY SBORU
• celonárodní čtení Bible • vytvořena dvě pracovní místa hrazená z ÚP
v rámci VPP a projektu ESF v rámci OPZ Záruky pro mladé • evangelizace při vánoční večeři pro lidi bez domova v Trojhalí Ostrava
• Národní kotlíková sbírka • dětský klub Naděje • příměstský tábor
• mikulášská nadílka ve sboru • rozvoz polévek a ošacení lidem bez
domova • adventní a vánoční programy v zařízeních sociálních služeb

Průměrná týdenní účast na biblických hodinách ve sboru

27
37
127 hodin
14

Průměrná týdenní účast na biblických hodinách v soc. službách 30
Počet rozhovorů v sociálních službách
Průměrná účast dětí na křesťanském klubu Naděje
Průměrná týdenní účast na klubu Katka

282
6
12

Počet rozvezených polévek a rozdaných potravinových balíčků 550
Počet výdejů ošacení z charitativního bazaru
Počet vykonaných pracovních aktivit

108
93

• kaplanská služba v rámci zařízení sociálních služeb

OSOBNÍ PŘÍBĚH
28. 5. vydala svůj život Kristu uživatelka Domova Přístav, která dlouhou
dobu chodila na biblické hodiny a zároveň také jezdila jedenkrát měsíčně na nedělní shromáždění do sboru. Změna v jejím životě víry nastala poté, co začala pravidelně poslouchat Boží slovo do sluchátek z CD
přehrávače, který dostala od Ježíškových vnoučat. Boží slovo a chvály
ji naplnily takovým způsobem, že Ježíše důvěrně poznala a následně Jej
s radostí přijala jako svého Pána a Spasitele.

Sbor a komunitní centrum Armády spásy Ostrava-Poruba
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SBOR ARMÁDY SPÁSY
OPAVA
Rybářská 484/86
746 01 Opava
Sborová důstojnice: Frieda Hanouwer, kpt.
+420 773 770 195
frieda_hanouwer@czh.salvationarmy.org

INTERNÍ AKTIVITY SBORU
• Večerní biblická skupinka v azylovém domě Samaritán, sdílení slova
a modlitby s pracovníky a klienty Domu pro matky s dětmi, ranní zamyšlení s pracovníky a poté s klienty azylového domu. • Kaplanská služba
v azylovém domě a Domě pro matky s dětmi

VEŘEJNÉ A KOMUNITNÍ
AKTIVITY SBORU
• Vánoční kotlíková sbírka se v rámci advetních trhů uskutečnila
na Dolním náměstí v Opavě, ve spolupráci se sociálními službami.
• Sbor a sociální služby dvakrát ročně spolupracují při potravinových
sbírkách. • Sbor podporuje aktivity Domu pro matky s dětmi, při akcích, kdy je větší návštěvnost, využívají sociální služby sborový sál.
• Připojili jsme se opět k akci Hurá prázdiny. • Vánoční večírek i letos
proběhl pro sbor a sociální služby společně.

PŘÍBĚH PETRA
V sociálních službách jsem potkala pana Petra. Nejprve
byl uživatelem v noclehárně, poté se stal klientem azylového domu. Často jsme si povídali, jednou přijal moje
pozvání na nedělní bohoslužbu. Dnes říká, že se ve sboru
cítí jako doma.

9 Sbor Armády spásy Opava

STATISTIKA
Nedělní bohoslužby
Nedělní škola
Biblická skupinka ve sboru

průměrně 15–20 osob
průměrně 4 dětí
průměrně 6 osob

Biblická skupinka v azylovém domě

průměrně 12 osob

Potravinová pomoc

průměrně 4 osoby

Second hand

průměrně 13 osob

SBOR A KOMUNITNÍ CENTRUM
HAVÍŘOV
Jaroslava Seiferta 8
736 01 Havířov – Město
Sborový důstojník: Daniel Biško, kpt.
+420 773 795 004
daniel_bisko@czh.salvationarmy.org
Sbor a Komunitní centrum Armáda Spásy v Havířově

OSOBNÍ PŘÍBĚH
Jednoho chladného dne jsem viděl stát na ulici jakési muže, žvýkal suchý rohlík. Uvědomil jsem si, že spousta lidí nemá ani jedno teplé jídlo
týdně, natož každý den. Rozhodl jsem se s tím něco udělat. Dali jsme
dohromady dobrovolnice, které se nebojí pracovat, sehnali jsme suroviny a začali jsme vařit každé úterý polévky. Oslovili jsme terénní službu
a společně jsme začali každé úterý v poledne rozvážet polévky do ulic
Havířova. V zimě na začátku roku 2019 jsme zasahovali kolem 8–10 lidí,
po letní pauze jsme začali polévku znovu vařit a rozvážet v listopadu.
Snažíme se nabízet naši službu těm, kteří nechodí z různých důvodů
do našich nocleháren nebo azylového domu. Od podzimu rozvážíme
polévku do míst, kde přespávají lidé bez domova, obvykle 20–30 lidem,
kteří díky tomu mají alespoň jednou týdně teplé jídlo. Děkujeme tímto
všem lidem, kteří se na této službě jakkoli podílí.

INTERNÍ AKTIVITY SBORU

mi církvemi z Havířova • spolupráce s ÚP na veřejné službě a VPP

• Dva noví vojáci

• vaření a rozlévání polévky pro lidi na ulici během chladných měsíců

VEŘEJNÉ A KOMUNITNÍ
AKTIVITY SBORU

STATISTIKA
Neděle

17 osob

• školení Evangelizační exploze • několik evangelizačních akcí v ulicích

Senioři

37 osob

• Potravinová sbírka • volnočasový klub pro seniory • výuka angličtiny

Ranní zamyšlení (azylový dům)

13 osob

• poradenská činnost • keramická dílna pro komunitu, kinokavárny,

Biblická hodina (azylový dům)

9 osob

přednášky, výlety, grilování • den seniorů • vánoční besídka pro seniory
a Dům pro matky s dětmi • speciální akce u příležitosti Velikonoc
a Vánoc • organizace 24/7 modlitebního řetězce společně s ostatní-
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SBOR ARMÁDY SPÁSY
PŘEROV
9. května 107
750 02 Přerov
Sborový důtojníci: Albin a Adrika Vagaiovi
+420 773 795 030, +420 773 795 031
albin_vagai@czh.salvationarmy.org
adriana_vagaiova@czh.salvationarmy.org
Albin Vagai (Armáda Spásy Přerov)

SVĚDECTVÍ
Žít a fungovat v nynější době, to není nic jednoduchého.
Člověk může sklouznout k tomu, aby byl negativní a kritizoval, hledal chyby. Často to vidíme kolem sebe. Můžeme
se na tuto dobu ale podívat z jiného pohledu a hledat příležitosti. Jak být a komunikovat s rodinou, s blízkými, jak
pomoci druhým, jak ukázat lásku v praxi. Tak jednal Ježíš.
On je nám dobrým vzorem a příkladem. Dále hledat příležitosti, jak promlouvat k lidem způsoby, které nás ani ve
snu nenapadly, nést radostnou zprávu dál. Také se modlit
za druhé, nést břemena těch druhých.

INTERNÍ AKTIVITY SBORU

Ano, můžeme prožívat těžké chvíle, plné obav, strachu

Ustanovení nových důstojníků

a beznaděje. Odkloň svůj pohled od těchto věcí a podívej

Biblická hodina pro děti

43
8

se směrem ke kříži, na Ježíše. Dej svá břemena a těžkosti,

Nácvik chval

7

co vláčíš na zádech jako těžký batoh, Bohu, našemu Otci

Klub pro seniory

8

v nebesích. On je tvou nadějí. Mluv s ním, řekni mu, co

Biblická skupinka

7

prožíváš a co máš na srdci. On od tebe odejme starosti

Anglický jazyk pro pokročilé

9

a trápení, vyznané hříchy budou smazány krví Ježíše Kris-

Anglický jazyk pro začátečníky

11

ta, který se za tebe obětoval. Dá ti novou sílu, abys mohl,

Sborové modlitby

6

mohla, kráčet dál. Dá ti naději.

Biblická hodina

9

Jsme hlína v Božích rukou, tak se Bohem nechejme tvaro-

Bohoslužba

32

vat. Bůh nás přetaví v něco krásného a úžasného, ke své-

Společná káva a čaj, rozhovory

32

mu obrazu. Jen Bohu řekni: Jsem zde, použij si mne. Bůh,
náš milující Otec, má pro mě i pro tebe připravené úžasné
věci. Jen mu naslouchejme.

VEŘEJNÉ A KOMUNITNÍ
AKTIVITY SBORU
Vánoční vystoupení na sídlišti Husova

Zdeňka, sbor Armády spásy Přerov

Modlitební karavan v městském parku
Rozdávání letáků v městě

3

Bible a písně, služba v azylovém domě

20

Biblická hodina pro děti, 9. května 107

13

Biblická hodina pro děti, Husova

11 Sbor Armády spásy Přerov

35

9

SBOR A KOMUNITNÍ CENTRUM
ŠUMPERK
M. R. Štefánika 1
787 01 Šumperk
Sborový důstojník: Aleš Malach, mjr.
+420 773 795 009
ales_malach@czh.salvationarmy.org
Armáda spásy Sumperk

STATISTIKA
Počet vojáků sboru

8

Počet stoupenců sboru

2

Počet mladých vojáků

1

Počet účastníků programů průměrně za týden

99

Nedělní bohoslužba

15

Modlitební setkání

13

Studium Bible

15

Pastorační péče

30

Skupinky

10

Práce se seniory

10

Výuka angličtiny

6

Práce s dětmi a mládeží

10

INTERNÍ AKTIVITY SBORU
V červenci jsme již potřetí organizovali příměstský tábor pro děti ve
spolupráci s evangelickou církví v Šumperku. Téma táboru bylo Hrdinové a děti mohly prožít nádherné okamžiky a učit se, co znamená být
skutečným hrdinou v každodenním životě.

VEŘEJNÉ A KOMUNITNÍ
AKTIVITY SBORU
Jsme vděčni za několik lidí, kterých se dotkla služba našeho sboru.
Pořádali jsme pravidelnou evangelizační službu v centru města a zažili
tam spoustu zajímavých setkání.
Už šestým rokem pokračuje pořádání klubu seniorů v domově dů-

PŘÍBĚH PANA MARKA

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

Na shromáždění sboru chodím už od poloviny roku

né týdenní návštěvy na pokojích a praktickou pomoc některým s ná-

a jsem nesmírně rád, že mohu slyšet Boží slovo, kte-

kupy. V rámci komunitního centra dále probíhal klub angličtiny pro

ré mění můj život. Žiji v azylovém domě a měl jsem

mírně pokročilé, kroužek keramiky pro ženy a do června i sportovní

problém komunikovat s lidmi. Moje životní situace se

křesťanský kroužek pro děti na ZŠ.

začíná obracet k lepšímu.

Celý rok jsme prováděli kaplanskou činnost v azylovém domě, v domově Přístav a v denním centru.

Sbor a komunitní centrum Šumperk 10

SBOR ARMÁDY SPÁSY
KRNOV
Opavská 251/26
794 01 Krnov
Sborová důtojníce: Janneke Rozema, mjr.
+420 773 795 014
janneke.rozema@czh.salvationarmy.org
Sbor Krnov Armáda spásy

SVĚDECTVÍ
Několik nových lidé se připojilo k našemu sboru. Přišli z ubytoven pro sociálně slabé nebo ze sociálních služeb. Na krátkou
nebo delší dobu našli místo, kde mohli slyšet evangelium a vyprávět svůj osobní příběh.

INTERNÍ AKTIVITY SBORU

STATISTIKA

• bohoslužba • senior klub • pastorační služba v azylovém domě • služ-

Bohoslužba

18

ba pro ženy • women-ministry • večer chval a modliteb • biblické stu-

Senior klub

6

dium pro mládež a pro dospělé

Second hand průměrně
Biblické stadium pro dospělé

VEŘEJNÉ A KOMUNITNÍ
AKTIVITY SBORU
• second hand • potravinová sbírka • Izraelské tance (10týdenní project)

13 Sbor Armády spásy Krnov

10
8

Služba pro ženy

10

Večer chval a modliteb

20

SBOR ARMÁDY SPÁSY KOPŘIVNICE
MISIJNÍ STANICE ČERMNÁ VE SLEZSKU, BUDIŠOV NAD BUDIŠOVKOU,
FRÝDEK MÍSTEK A FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM

Francouzská 1181
742 21 Kopřivnice
Sborový důstojníci: Petr a Jana Kováčikovi
+420 773 795 010, +420 773 795 011
petr_kovacik@czh.salvationarmy.org
jana_kovacikova@czh.salvationarmy.org

INTERNÍ AKTIVITY SBORU
V Kopřivnici byl založen sbor Armády spásy v září 2019. V Čermné ve
Slezsku funguje misijní stanice sboru.

VEŘEJNÉ A KOMUNITNÍ
AKTIVITY SBORU
• věnujeme se osobní evangelizaci a evangelizaci v rodinách • potravinová sbírka a Sbírka potravin • nohejbalový turnaj pro veřejnost

STATISTIKA
Kopřivnice: nedělní shromáždění

10 účastníků

Čermná ve Slezsku: nedělní shromáždění

40 účastníků

Budišov nad Budišovkou: nedělní shromáždění co 14 dnů 20 účastníků
Čermná ve Slezsku: domácí skupinka každé úterý

20 účastníků

Frýdek-Místek: kaplanská služba

20 účastníků

Klub pro děti

5 dětí

Děkujeme za dobrou spolupráci se sociálními službami Armády spásy.
Byli jsme pozváni na vánoční setkání pro lidi z bytů v rámci programu
Prevence bezdomovectví. Mohli jsme hovořit s lidmi o Pánu Ježíš Kristu
a přivítat nové účastníky na našich sborových programech.

Sbor Armády spásy Kopřivnice 14

VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ARMÁDY SPÁSY

Sbor Armády spásy Přerov
9. května 2481, 750 02 Přerov
Koordinátor: Mojmír Coufal, kpt.
+420 773 795 019
mirek_ a _jana_coufalovi@czh.salvationarmy.org

OSOBNÍ PŘÍBĚH
Během jedné návštěvy ve věznici Mírov nám dozorčí přivedli do místnosti pro rozhovory dva vězně. Jednoho staršího

INTERNÍ AKTIVITY SBORU

muže, kterého již známe. Je to velmi tichý muž, je si vědom,

• návštěvy věznic Mírov, Kuřim, Karviná • setkání s odsouzenými na
Velikonoce a Vánoce • setkáni s kaplanem a velitelem věznice Valdice
• evangelizační setkání ve věznici Kuřim

že je ve věznici po právu. Druhý muž byl mladý, silný a zamračený. Nevěděli jsme, jak ho oslovit, ale během rozhovoru se
starším mužem se tento mladík připojil, začal povídat o tom,
že se pravidelně schází s vězeňských kaplanem a čte Boží

STATISTIKA

slovo. Byli jsme velmi mile překvapeni. Setkání jsme skončili

V roce 2019 bylo odesláno celkem:

společnou modlitbu s prosbou o odpuštění a také o požehná-

balíků (hygiena, tiskoviny, psací potřeby, oblečení na výstup)

320

dopisů

320

osobních dopisu

25

Celkový počet navštívených:

86

15 Vězeňská služba Armády spásy

ní a Boží vedení do dalších dní.

SOCIÁLNÍ SLUŽBY ARMÁDY SPÁSY

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
BOHUSLAVA BUREŠE
REGISTROVANÉ
SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Tusarova 1271/60
170 00 Praha 7
Ředitelka: Mgr. et Mgr. Jitka Modlitbová
+420 737 215 419
jitka.modlitbova@armadaspasy.cz

Nízkoprahové denní centrum
Noclehárna
Azylový dům

STATISTIKA
POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

Noclehárna
V období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 využilo služeb noclehárny
celkem 806 unikátních osob, z toho 611 mužů a 195 žen, které pro-

Nízkoprahové denní centrum
V období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 využilo službu nízkoprahového denního centra celkem 1293 unikátních uživatelů.
Počet přítomností:
celkem mužů
celkem žen
celkem uživatelů

1 049, vstupů 26 959
244, vstupů 7413
1293, vstupů 34 372

Ošetřovnu Centra sociálních služeb Bohuslava Bureše navštívilo celkem 438 osob, kterým bylo poskytnuto celkem 1524 ošetření.
Mobilní rozvoz polévky:
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.
Polévka byla rozvážena pouze v pracovních dnech, což činilo za rok
2019 celkem 252 dní.
A) Statistické údaje za Prahu 9
Celkový počet osob, které využily služby

4 627

Průměrně byla služby poskytnuta 18 osobám/den.
B) Statistické údaje za Prahu 10
Celkový počet osob, které využily služby

6 466

Průměrně byla služby poskytnuta 26 osobám/den.
C) Statistické údaje za Prahu 11
Celkový počet osob, které využily služby
Průměrně byla služby poskytnuta 19 osobám/den.

17 Hlavní město Praha

4 688

bydlely celkem 17 676 tzv. lůžkodnů.
Denní průměr lůžkodnů: muži 35, ženy 14, denně 49 osob.
Azylový dům
V období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 využilo služeb azylového
domu celkem 254 uživatelů, z toho 198 mužů a 56 žen.
Počet lůžkodnů byl 33 484.

PŘIJATÉ DOTACE A GRANTY
ESF Operační program Zaměstnanost

12 596 000 Kč

Hlavní město Praha

6 443 000 Kč

Kraj Hl. m. Praha

2 603 000 Kč

Kraj Hl. m. Praha – oblast zdravotnictví

586 000 Kč

Praha 8

10 000 Kč

Praha12

25 000 Kč

Praha 11

11 000 Kč

OSOBNÍ PŘÍBĚH

si finanční podporu od Konta bariéry na částečnou úhradu nového

Pan S. je v azylovém domě Armády spásy od 8. 10. 2015 v rámci

invalidního vozíku, kdy Konto bariéry uhradí 15 000 Kč. Vzhledem

třetího pobytu. Naše spolupráce začala v roce 2018, kdy jsme řešili

k výši mzdy ze zaměstnání je bydlení v azylovém domě dopláceno

invalidní důchod, hledání bezbariérového bydlení, jelikož je na inva-

doplatkem na bydlení. Bydlení hradí pravidelně a včas. Co se týká

lidním vozíku, a zaměstnání.

hledání bezbariérového bydlení, podávali jsme žádost o byt s pe-

Pan S. podal žádost o invalidní důchod na Českou správu sociálního

čovatelskou službou na Praze 7, ale byla zamítnuta z důvodu trvalého

zabezpečení. Invalidní důchod byl schválen, ale bez nároku na výpla-

bydliště mimo Prahu. Dále o tréninkové bydlení u Centra sociálních

tu (chybí odpracované 3 roky). Kromě toho také řešil svůj zdravot-

služeb Lidická, což bylo poté zrušeno z důvodu přeměny systému.

ní stav, podstoupil několik operačních zákroků. Během určité doby

Poslední žádost byla o byt zvláštního určení Magistrátu hlavního

se zdravotní stav stabilizoval. Při hledání zaměstnání absolvoval

města Prahy, která byla schválena. Pan S. absolvoval prohlídku bytu

desítky pracovních pohovorů, ale nikdy nebyl přijat ze zdravotních

na Praze 4 dne 21. 10. 2019, nyní má již klíče od bytu a vyřizuje

důvodů, jelikož pracoviště nikdy nebylo bezbariérové, ačkoliv to

příspěvek na bydlení, změnu trvalého bydliště. Dále mu byla schvá-

v pracovních inzerátech uváděli. Od 3. 6. 2019 pracuje v chráně-

lena žádost z fondu sociální pomoci ve výši 15 000 Kč, díky které si

né dílně „To zařídíme“ a kompletuje jednotlivé díly. Dle jeho slov

pořídí výbavu do bytu. Spolupráce s panem S. je bezproblémová, je

je velmi spokojený a zaměstnavatel si jeho práci pochvaluje. Zařídil

velmi snaživý a aktivní v řešení své situace.

PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ

svěřené klienty posílat; vytvoření prvního dojmu, a navázání spoluprá-

Projekt Péče o duševní zdraví v Armádě spásy jsme začali realizovat

ce; to vše se ukázalo jako klíčové.

1. 1. 2019 v reakci na potřeby lidí v obtížené sociální situaci, kteří

Vlastní terapeutická pomoc zahrnovala: krizovou intervenci, poraden-

využívají služby Armády spásy a také na popud zaměstnanců.

ství a také na sebe navazující setkání prostřednictvím střednědobé

Služba Péče o duševní zdraví probíhala v komunitní a terapeutické

terapie.

místnosti, která je součástí Centra sociálních služeb Bohuslava Bureše, Tusarova 1271/60 na Praze 7; a taktéž v konzultační místnosti

Unikátní počet klientů a poměr pražských a mimopražských

v ulici Lidická 3312/18a – Praha 5, kde sídlí Centrum sociálních slu-

klientů

žeb Lidická Armády spásy. Projekt Péče o duševní zdraví byl určen

Z celkového počtu 431 setkání jsme poskytli duševní péči minimálně

klientům sociální služby Azylového domu (dále jen AD), Nízkopra-

98 jednotlivců.

hového denního centra (NDC), Noclehárny pro muže a ženy (NC),

Z toho je přibližně 80 % klientů z Prahy, (jejích různých částí).

ale i osobám v Praze, které byly kontaktovány pracovníky terénního

S těmito „pražskými“ klienty bylo provedeno cca 90 % kontaktů

programu. Terapeutická pomoc byla klientům poskytována zdarma.

z jeho celkového počtu.

Zahájení projektu obnášelo nastavení služby jak pro nově příchozí

Psychoterapeutickou pomoc v roce 2019 zajišťovali tři kvalifi-

terapeuty, dále pro zaměstnance Centra sociálních služeb Bohusla-

kovaní terapeuti pracující na dohodu o provedení práce, v prů-

va Bureše (dále jen CSS BB) – hlavně pro sociální pracovníky; a pře-

měru 4 hodiny týdně každý. tj. cca 12 hodin za týden.

devším pro klienty. Na počátku stálo obeznámení zaměstnanců se

Součástí práce terapeutů byla také intervize či případová setkání se so-

způsobem práce terapeutů, s posláním projektu, se způsoby posky-

ciálními pracovníky; dále pak administrativní vedení projektu, jeho prů-

tování péče, ale i s průběhem terapie samotné. Povědomí pracovníků

běžné vyhodnocování, ale i administrace jednotlivých setkání s klien-

CSS BB o náplni práce terapeuta přispívá k odbourávání tabuizace

ty. V rámci potřebné psychohygieny byla terapeutům poskytována

jeho práce a posilování důvěry sociálních pracovníků v užitečnost

supervize týmu či individuální supervize, a to dle praktikujícího psycho-

a účinnost terapie, což se pak projeví v aktivním doporučování kli-

terapeutického směru.

entů k duševní pomoci. Později se ukázalo, že právě kontakt mezi sociálními pracovníky a terapeuty hrál v úspěšnosti projektu nemalou
roli. Spojení tváře s profesí; poznání, komu budou sociální pracovníci
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CENTRUM SOCIÁLNÍCH
SLUŽEB LIDICKÁ
Lidická 18a
150 00 Praha 5
Ředitel: Jan Desenský, DiS.
+420 777 497 200
jan_desensky@armadaspasy.cz

REGISTROVANÉ
SOCIÁLNÍ SLUŽBY
Terénní program

PŘIJATÉ DOTACE A GRANTY

STATISTIKA
POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

Příjmy od státu (MPSV, hl. m. Prahy, Praha 8)

Celkový počet osob

2 085 (opakují se)

Ostatní příjmy

Celkový počet mužů

1 566

Celkový počet žen

519

OSOBNÍ PŘÍBĚH
Pan P. je klientem Centra sociálních služeb Lidická delší dobu. Dlouhodobě žil na ulici v Praze, kde ho navštěvovali pracovníci Terénního
programu tým Streetwork. Řešili převážně jeho zhoršený zdravotní stav a pomáhali mu se zprostředkováním sociálních služeb. Klient
se pohyboval mezi přespávání na ulici v centru Prahy, noclehárnou a službou azylovém domě. V roce 2019 mu byla nabídnuta možnost si podat žádost o sociální byt od magistrátu hl. města Prahy. S žádostí a realizací zabydlování mu pomáhali terénní pracovníci
Centra sociálních služeb Lidická a pracovníci azylového domu od organizace Naděje. Díky intenzivní a flexibilní spolupráci se podařilo
vyřídit žádost, která byla schválena Radou hl. města Prahy a klient získal byt od města a s ní i podporu od terénního programu týmu
Prevence bezdomovectví. Klientovi přejeme mnoho zdraví a úspěchu v jeho životě.
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8 744 868 Kč
233 517 Kč

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
KARLOVY VARY
REGISTROVANÉ
SOCIÁLNÍ SLUŽBY
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Nízkoprahové denní centrum
Noclehárna
Azylový dům

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

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

Noclehárna a Nízkoprahové denní centrum
Nákladní 7, 360 07 Karlovy Vary

STATISTIKA
POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

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

Město Chodov

25 000 Kč

Město Ostrov

40 000 Kč

Noclehárna

Azylový dům
Celkem uživatelů

77

Počet prospaných nocí

10 082

Obložnost

77 %

Počet intervencí

2 368

Noclehárna
Celkem uživatelů

186

Počet prospaných nocí

7337

Obložnost

cca 71%

Počet intervencí

837

Nízkoprahové denní centrum
Celkem uživatelů/žen

205/40

Celkový počet návštěv

4 852

Počet intervencí

652

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Celkem uživatelů

77

Celkový počet návštěv

3 781

Počet intervencí

3 787

MPSV

3 255 800 Kč

Karlovarský kraj

75 700 Kč

Statutární město Karlovy Vary

170 000 Kč

Město Chodov

25 000 Kč

Město Ostrov

30 000 Kč

Nízkoprahové denní centrum
Individuální projekt

921 300 Kč

MPSV

569 800 Kč

Karlovarský kraj

169 800 Kč

Statutární město Karlovy Vary

99 000 Kč

Město Chodov

45 000 Kč

Město Ostrov

25 000 Kč

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
MPSV

3 223 700 Kč

Karlovarský kraj

118 000 Kč

Statutární město Karlovy Vary

301 000 Kč

PODĚKOVÁNÍ FIREMNÍM DÁRCŮM
New Yorker, GH PUPP, Potravinová banka Karlovarského kraje

PŘIJATÉ DOTACE A GRANTY
Azylový dům
Individuální projekt

2 659 100 Kč

MPSV

1 622 600 Kč

Karlovarský kraj

455 600 Kč

Statutární město Karlovy Vary

212 000 Kč
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CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
JIRKOV
REGISTROVANÉ
SOCIÁLNÍ SLUŽBY

B. Němcové 1059, 431 11 Jirkov
Studentská 1242, 431 11 Jirkov
Školní 1727, 431 11 Jirkov
B. Němcové 1059, 431 11 Jirkov
Ředitelka: Bc. Zuzana Horčíková, DiS.
+420 773 770 285
zuzana_horcikova@armadaspasy.cz

STATISTIKA
POSKYTOVANÝCH SLUŽEB
Azylový dům pro matky s dětmi
V roce 2019 jsme poskytli celkem 6 381 lůžkodnů. Celkem jsme ubytovali 88 unikátních uživatelů, z toho 29 matek a 59 dětí, 13 uživatelů
mělo trvalý pobyt v Jirkově, 23 uživatelů v Chomutově. Průměrný věk
matky je 35 let, dítěte 8.
V roce 2019 bylo uživatelkám poskytnuto celkem 481 kontaktů s průměrnou dobou trvání 14 minut a 737 intervencí, kdy průměrný čas na
jednu intervenci byl 48 minut. V tomto roce jsme celkem patnáctkrát
doprovodily naše uživatelky do různých institucí.
Při kontaktech jsme s uživatelkami nejčastěji řešili bydlení (hledání
vhodného bydlení, nácvik dovedností spojených s bydlením), jednání o
pravidlech (porušení domovního řádu) a hmotné zabezpečení – sociální

Azylový dům pro matky s dětmi
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Azylový dům pro muže a ženy
Noclehárna pro muže a ženy

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
V roce 2019 jsme uzavřeli smlouvu s 48 unikátními uživateli. Nejčastější věkovou kategorií jsou děti od 11 do 15 let a děti ve věku od
8 do 10 let. S uživateli proběhlo celkem 747 intervencí s průměrnou
dobou trvání 34 minut a celkem 277 kontaktů, kdy jeden kontakt
trval v průměru 16 minut.
Nejčastěji řešeným tématem při intervenci je možnost poradit se/
požádat o radu (vrstevnické problémy, neshody s paní učitelkou),
jednání o pravidlech (porušování domovního řádu) a plnění školních
povinností (pomoc s přípravou do školy). V kontaktech jsme potom
s uživateli nejvíce řešili možnost poradit se/požádat o radu (např.
vrstevnické vztahy, neshody s paní učitelkou) a naplňování volného
času (možnost trávení času v klubu, nabídka volnočasových aktivit
klubu).

dávky (pomoc s vyplněním žádostí o sociální dávky, komunikace s úřady, doprovod na úřady). V rámci intervencí bylo nejčastějším tématem
bydlení (hledání vhodného bydlení, nácvik dovedností s bydlením spojené) a jednání o pravidlech (porušování domovního řádu).
V roce 2019 jsme z důvodu porušení domovního řádu ukončili poskytování služby celkem patnáctkrát, na žádost uživatelky bylo poskytování
služby ukončeno celkem devětkrát.

Azylový dům
V roce 2019 jsme poskytli 6677 lůžkodnů. Celkově využilo službu
azylového domu 70 inikátních uživatelů, z toho s trvalým pobytem
v Jirkově bylo 37 osob, 16 osob bylo z Chomutova. Průměrný věk uživatele azylového domu je 46,3 let, uživatelky 51,5. Z toho je patrné,
že se oproti loňskému roku průměrný věk uživatelů zvýšil u mužů
o 2,3 roky a u žen o 6 let.

Sociálně-aktivizační služby pro rodiče s dětmi
Celkový počet uživatelů za rok 2019 je 130, z toho 38 rodin. S uživateli
proběhlo celkem 1441 intervencí s průměrným časem 62 minut a 569

Nejčastějším problém, se kterým chtějí uživatelé pomoci, je řešení následného bydlení a zaměstnání, časté je také řešení zdravotního stavu.
Bylo poskytnuto 576 intervencí a 1242 kontaktů.

kontaktů s průměrným časem 8 minut. Při intervenci se s uživateli nejčastěji řešila péče o děti – zajištění plnění školních povinností v 506

Noclehárna

případech, druhým nejčastějším tématem byla možnost poradit se/

Celkově využilo službu Noclehárna 64 mužů a 17 žen. Trvalý pobyt

požádat o radu (výchovné problémy s dětmi, vysvětlení úředních do-

na území města Jirkova mělo 28 osob, 23 bylo z Chomutova. Prů-

kumentů – 106 případů). Při kontaktu jsme s uživateli nejčastěji řešili

měrný věk uživatele noclehárny je 42,5 let, uživatelek 49,4. Věk žen

stejně jako v intervenci zajištění plnění školních povinností.

využívajících noclehárnu se zvýšil oproti minulému roku o deset let.

V roce 2019 jsme celkem dvanáctkrát ukončili spolupráci s uživateli pro

Uživatelé noclehárny chtějí nejčastěji mít možnost někde přespat

opakovanou nespolupráci, v sedmi případech přestal být uživatel cílo-

a využít hygienické zázemí. V roce 2019 bylo poskytnuto 1749 noc-

vou skupinou naší služby.

lehů. Bylo poskytnuto 8 intervencí a 277 kontaktů.
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PŘIJATÉ DOTACE A GRANTY

Azylový dům pro muže a ženy

Ústecký kraj (kapitola 313)

Noclehárna

Azylový dům pro matky s dětmi

1 414 278 Kč

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

1 102 700 Kč

422 213 Kč
20 419 Kč

Město Jirkov
Azylový dům pro matky s dětmi

235 000 Kč
130 000 Kč

Azylový dům pro muže a ženy

2 503 800 Kč

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi Jonatán

Noclehárna

1 172 393 Kč

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

115 000 Kč

Azylový dům pro j muže a ženy

195 000 Kč

Noclehárna

235 000 Kč

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

394 739 Kč

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi Jonatán

27 226 Kč

POSOSUK2 (služba SASRD)

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

14 974 Kč

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi Jonatán

2 584 764 Kč

OSOBNÍ PŘÍBĚH
Uživatel (38 let) s psychiatrickou diagnózou k nám přišel v březnu 2019 společně s rodiči. Jeho cílem
bylo osamostatnit se, ale rodiče jej od tohoto snu zrazovali, hlavně matka. Kromě dávek hmotné nouze byl též poživatelem invalidního důchodu. Rodičům výrazně finančně pomáhal a tím byla jeho snaha
o osamostatnění ještě náročnější. Uživatel byl motivován ke spolupráci s Centrem duševního zdraví.
Jeho zaměstnanci za ním začali pravidelně dojíždět. Jelikož neměl žádnou náplň volného času, kontaktoval se také ESPRIT, kam uživatel začal dojíždět na volnočasové aktivity.
S uživatelem jsme podali žádost do chráněného bydlení, která byla v listopadu 2019 kladně vyřízena.
Uživatel byl moc rád a i přes naléhání rodičů jsme jej do chráněného bydlení přestěhovali. Po nějakém
čase nás přijel navštívit a sdělil, že je spokojený.
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CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
JOSEFA KORBELA
REGISTROVANÉ
SOCIÁLNÍ SLUŽBY

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

Azylový dům
Noclehárna
Nízkoprahové denní centrum
Terénní programy

STATISTIKA
POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

Azylový dům
Počet uživatelů
Lůžkodny

Noclehárna
Počet uživatelů

364 (282 muži, 82 žen)

Kontakty

25 046

Intervence

2 365

Lůžkodny

12 530

Obložnost

82 %

Nízkoprahové denní centrum
Počet uživatelů

531 (417 muži, 114 ženy)

Kontakty

7 639

Intervence

3 994

Počet přítomností

13 670

Terénní programy
Počet uživatelů

208 (164 muži, 44 ženy)

Kontakty

936

Intervence

1 651

OSOBNÍ PŘÍBĚH
Paní Iveta se na náš azylový dům obrátila v době, kdy přišla o své
zázemí a musela se dočasně nastěhovat ke své kamarádce, ovšem
velmi daleko od svého pracoviště v Brně. Uživatelka od počátku
navázání spolupráce přistupovala k řešení své životní situace aktivně a zodpovědně. Pravidelně se dostavovala na schůzky k přidělenému klíčovému sociálnímu pracovníkovi, se kterým řešila zejména vyřízení insolvence, zdravotní stav a v neposlední řadě také
bydlení. V průběhu pobytu byla díky svému aktivnímu přístupu
přestěhována do jednolůžkového pokoje garsoniérového typu.
Po necelém roce stráveném v našem Centru se klientce podařilo
nalézt i vlastní bydlení (v bytě).
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165 (115 muži, 50 ženy)
24 926

Obložnost

74 %

PŘIJATÉ DOTACE A GRANTY
Strukturální fondy EU

8 471 737,56 Kč

Jihomoravský kraj

4 136 600,00 Kč

Statutární město Brno

1 318 247,96 Kč

PODĚKOVÁNÍ
Strukturální fondy EU, Evropská Unie – Operační program zaměstnanost, MPSV, JMK, Magistrát města Brna, MČ Brno-střed, MČ Brno-Královo Pole, MČ Brno-sever, Výbor dobré vůle Olgy Havlové,
Potravinová banka Jihomoravského kraje, PENAM, a.s., VM Footwear
s.r.o., GANEL Invest s.r.o., We Love To Help!, Junák – český skaut
a soukromí dárci

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB STAŇKOVA
BRNO
Staňkova 4, 602 00 Brno
Staňkova 6, 602 00 Brno
Ředitelka: Mgr. Ivana Kudělová
+420 737 215 425
Ivana_kudelova@armadaspasy.cz

REGISTROVANÉ
SOCIÁLNÍ SLUŽBY
Prevence bezdomovectví
Nízkoprahové centrum pro děti a mládež

STATISTIKA POSKYTOVANÝCH
SLUŽEB
Prevence bezdomovectví
146 osob podpořených v PB a dalších 79 osob v rámci rozvojového projektu Rozvoj prevence bezdomovectví v Brně. Celkem tedy 225 osob.
Díky podpoře právníka, který funguje od začátku roku 2018, se povedlo na neoprávněných exekucích vyřešit dluhy našich klientů v celkové
výši 2 600 000 Kč. Další klienti s právníkem spolupracují na svých
faktických dluzích a 7 osobám bylo povoleno insolvenční řízení.
Během roku 2019 se povedlo získat obecní bydlení, komerční nájem či
návaznou pobytovou službu 13 domácnostem, tj. 18 dospělým osobám a 13 dětem, které bydlely ve službě Prevence bezdomovectví.
Přímá práce s uživateli za rok 2019:
V základním projektu Prevence bezdomovectví: kontakty: 5341, intervence: 3 078
V rozvojovém projektu Rozvoj prevence bezdomovectví v Brně: kontakty: 3 526, intervence: 2 836

OSOBNÍ PŘÍBĚH
Paní D. žila s přítelem a jejich čtyřmi dětmi. Po jeho odchodu do výkonu trestu neměla dostatek financí na zajištění
samostatného bydlení. Přestěhovala se do azylového domu
Sv. Markéty a následně našla pomoc v Armádě spásy, kde
získala přechodné bydlení v tréninkovém bytě.
Partner se po návratu z výkonu trestu vrátil k rodině
a přistěhoval se do tréninkového bytu v Prevenci bezdomovectví. Paní D. byla do roku 2019 na rodičovské dovolené,
v létě 2019 si našla práci jako uklízečka na hlavní pracovní poměr. Začala splácet své dluhy, šetřila na kauci, žádala
za podpory sociální pracovnice o obecní byty. Na podzim
roku 2019 dostala možnost odstěhovat se do obecního
bytu, který nebyl v dobrém stavu. Paní D. a její rodina byt
zvládli svými silami opravit. Během přípravy nového bydlení

Nízkoprahová centra pro děti a mládež

stále spolupracovala se sociální pracovnicí a společně zís-

NZDM Jonáš, Kubíčkova 23

kaly peníze na základní vybavení bytu. Rodina je nyní zcela

Přímá práce s uživateli: kontakty 5 318, intervence 2 544

samostatná a nyní již bez podpory sociálního pracovníka

NZDM Lavina Staňkova 6

spolupracuje s bytovým odborem.

Přímá práce s uživateli: kontakty 5 414, intervence 2 646
NZDM Dživipen , Körnerova
Přímá práce s uživateli: kontakty 5 453, intervence 2 564
V r. 2019 jsme v nízkoprah. centrech poskytli prostor 177 uživatelům.

PŘIJATÉ DOTACE A GRANTY
MPSV

4 663 476 Kč

Statutární město Brno

2 390 000 Kč

JMK
Městská část Brna-střed

476 500 Kč
24 000 Kč

Městská část Brno-sever

10 000 Kč

Brno-Bystrc

24 500 Kč

Brno-Královo Pole

15 000 Kč

Individuální dary celkem

24 836 Kč

ESF

1 615 852 Kč

Jihomoravský kraj, Statutární město Brno
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CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
ŠUMPERK
Vikýřovická 1495, 787 01 Šumperk
Jesenická 2, 787 01 Šumperk
Vikýřovická 3313, 787 01 Šumperk
Ředitelka: Bc. Alena Krejčí
+420 737 215 408
alena_krejci@czh.salvationarmy.org
Armáda Spásy Šumperk

REGISTROVANÉ
SOCIÁLNÍ SLUŽBY
Nízkoprahové denní centrum
Noclehárna
Azylový dům
Domov se zvláštním režimem

Pan Michal se narodil v roce 1962. V Domově Přístav v Šumper-

STATISTIKA
POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

ku se ocitl v roce 2019, kdy nás o jeho stavu a způsobu života

Azylový dům pro matky s dětmi

informovala pracovnice místního městského úřadu. Jeho přijetí

Azylový dům

73

předcházela návštěva v ubytovně, ve které pan Michal živořil.

Noclehárna

117

Malý, tmavý pokojíček, který sdíleli 2 spolubydlící, kteří spolu

Nízkoprahové denní centrum

124

ani nemluvili. Stav pana Michala se nejevil jako příliš dobrý.

Domov Přístav Šumperk

OSOBNÍ PŘÍBĚH

41

Z jeho slov vyplývalo, že se často stává terčem fyzických napadení obyvatel ubytovny. Jakkoliv se snažil s ostatními vycházet,

PŘIJATÉ DOTACE A GRANTY

svoji roli sehrával stále častěji alkohol. U pana Michala se začaly

MPSV prostřednictvím Olomouckého kraje

10 644 500 Kč

projevovat známky diabetu, začala se mu zhoršovat chůze, díky

Olomoucký kraj - podprogram 2

1 096 600 Kč

neléčené zlomenině ruky pak časem přestal být soběstačný

Projekt „ Azylové domy v Olomouckém kraji I“

3 461 556 Kč

do té míry, že sám nezvládal základní hygienu, což se projevilo

Město Šumperk

1 650 000 Kč

i výskytem šatní vši. Pan Michal jedl jednou denně to, co mu

Zábřeh na Moravě

někdo donesl. Tyto a jiné faktory přispěly k tomu, že ve spolu-

Obce a města (dotace, granty, dary)

40 000 Kč
164 000 Kč

práci s městským úřadem byl osloven Domov Přístav v Šumperku. Na základě sociálního šetření byla vyhodnocena velmi

PODĚKOVÁNÍ

nepříznivá situace a splnění podmínek cílové skupiny.

Město Rokytnice nad Jizerou, Město Hranice na Moravě, Město Mohel-

Pan Michal přišel do Přístavu ve velmi zanedbaném stavu a mu-

nice, Město Hanušovice, Město Přerov, Město Valašské Meziříčí, obec

sel řešit zaléčení – šatní vši a svrab a zlomenou ruku. Během

Nový Malín, obec Vikýřovice, obec Kopřivná, obec Libina, obec Břidlič-

pobytu se velmi dobře adaptoval a po stabilizaci zdravotního

ná, obec Petrov nad Desnou, obec Bludov, obec Postřelmov, obec Malá

stavu se zapojil do denního dění. Oceňoval pěkné a čisté pro-

Morava, obec Olšany, obec Dolní Studénky, obec Bohdíkov, obec Ruda

středí Přístavu, několikrát se zapojil do aktivit Přístavu, které se

nad Moravou, obec Majetín

postupně vyprofilovaly na kontakt s přirozeným prostředím.
V současné době dochází u pana Michala k pokusům obnovení funkce nohou, snaží se rehabilitovat a pomalu se stavět
na nohy. Díky podpoře sociálních pracovníků mu byly vyřízeny
dávky hmotné nouze a příspěvek na péči, jeho sociální situace
se stabilizovala a podařilo se navázat kontakt s bratrem. Pan
Michal je spokojený a pochvaluje si pobyt v Domově.
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Olomoucký kraj, Město Šumperk

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
+420 737 215 416
pavel_sima@czh.salvationarmy.org

REGISTROVANÉ
SOCIÁLNÍ SLUŽBY
Azylový dům
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

STATISTIKA POSKYTOVANÝCH
SLUŽEB

OSOBNÍ PŘÍBĚH

Azylový dům pro matky s dětmi

Sedmiletý Emilek k nám do NZDM přišel jako zakřiknutý a ne-

Matky/děti

85/189

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

důvěřivý chlapec. S maminko a pěti sourozenci bydlel v azylovém domě. Hodně času trávil venku, kde se nudil a neuměl se

Dětí

192

zabavit. Zpočátku se u nás choval plaše, bázlivě a na některé
děti reagoval dokonce agresivně. Jak jsme později zjistili, Emil si

PŘIJATÉ DOTACE A GRANTY

neuměl hrát s hračkami a neznal ani žádné hry. Postupně jsme

Individuální projekt Olomouckého kraje

5 414 000 Kč

Emilka učili pexeso, Člověče nezlob se, domino ... Při hraní her

Olomoucký kraj Podprogram 1 (MPSV)

2 648 600 Kč

s námi Emil pomalu začínal komunikovat, rozvíjela se mezi

Olomoucký kraj Podprogram 2

457 654 Kč

námi vzájemná důvěra. Postupně si začal hrát i s ostatními

Statutární město Přerov

385 000 Kč

dětmi, našel si mezi nimi kamarády. Během několika měsíců se
z Emilka stal úplně jiný kluk. Začal být více jako normální dítě

PODĚKOVÁNÍ

jeho věku, usměvavý, veselý, komunikativní. Měly jsme s kole-

Potravinová banka Olomouckého kraje, Pekárna Racek, s.r.o., Levior,

gyněmi velkou radost z toho, jaký posun udělal.

s.r.o., pan Marek K.

Olomoucký kraj, Statutární město Přerov

26

SOCIÁLNÍ SLUŽBY FRÝDEK-MÍSTEK
Domov Přístav Frýdek-Místek
Míru 1313, 738 01 Frýdek-Místek
Prevence bezdomovectví
ČS. Armády 797, 738 01 Frýdek-Místek
Ředitelka: Mgr. Petra Morcinková, DiS.
+420 737 215 433
petra_morcinkova@armadaspasy.cz

REGISTROVANÉ
SOCIÁLNÍ SLUŽBY
Domov se zvláštním režimem
Terénní programy

STATISTIKA
POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

PŘIJATÉ DOTACE A GRANTY

Domov se zvláštním režimem

Domov se zvláštním režimem

Kapacita služby

32 uživatelů (12 žen, 20 muži)

Celková obložnost služby v roce 2019
Počet lůžkodnů za rok 2019
Celkový počet smluv v roce 2019

11 522
39 smluv

Prevence bezdomovectví
Kapacita služby (okamžitá kapacita)
Počet uživatelů v roce 2019

6 964 000 Kč
Moravskoslezský kraj (ostatní – dotační titul PSDP)
Statutární město Frýdek – Místek

269
1 212

1 762 903 Kč
Moravskoslezský kraj (ostatní – dotační titul PSDP)
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OSOBNÍ PŘÍBĚH
Od ledna 2019 jsme pro naše uživatele, zejména muže, rozšířili aktivizační činnosti, a to o pracovní
dílnu, ve které mohou uživatelé vyrábět výrobky ze dřeva, plastu a jiných materiálů. Pan K. patřil
mezi uživatele, kteří se v průběhu celého roku aktivně zapojují do aktivizačních činností naší služby.
Pan K. je velice manuálně zručný a klade velký důraz na přesnost. Postupem času se rozpovídal
a otevřel. Velmi často hovořil o své rodině, sestře a svých zálibách. Vzpomínal na dobu, kdy navštěvoval, ještě jako žák základní školy, modelářský kroužek. Také jsme hovořili o jeho kladném vztahu
k hudbě, zvláště pak rockové a lidové.
V první polovině roku pan K. striktně odmítal účast na veškerých aktivitách mimo náš Domov
Přístav a to z důvodu obav z možného úrazu a fobie z výšek. Trpěl také silnou fobií z přechodu přes
most. Po několikatýdenním rozboru všech možných rizik a ubezpečení, že společně vše zvládneme, se účastnil celodenního poznávacího putování po Frýdku-Místku, v rámci kterého (za podpory
všech zúčastněných) přešel most přes řeku Ostravici. Radost pana K. byla strhující. I po několika
měsících na tuto událost velice rád vzpomíná. Po této zkušenosti se zúčastnil varhanního koncertu
v kostele Nanebevzetí Panny Marie v rámci dnů otevřených chrámů a chodí pravidelně nakupovat.
Po dohodě je ochoten vypomoct na zahradě a při odklízení sněhu, velmi dobře se s ním spolupracuje a já jsem rád, že se v domově cítí dobře a důvěřuje nám. Důkazem toho je pro nás překonání
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Moravskoslezský kraj, Statutární město Frýdek-Místek

2 700 000 Kč

Moravskoslezský kraj – Projekt podpora služeb sociální prevence 2

77

Počet intervencí

jeho vlastních obav a překročení tolik obávaného stínu.

462 000 Kč

Prevence bezdomovectví
4 uživatelé

Počet kontaktů
Počet zprostředkovaných bytů pro uživatele služby

Moravskoslezský kraj (z kapitoly 313-MPSV státního rozpočtu)

98,65 %

400 000 Kč

SOCIÁLNÍ SLUŽBY HAVÍŘOV

REGISTROVANÉ
SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Azylový dům pro muže Havířov
Na Spojce 807/2, 736 01 Havířov – Město
Ředitel: Mgr. Tomáš Kolondra
+420 737 215 426
tomas_kolondra@armadaspasy.cz

Azylový dům
Noclehárna
Terénní program

STATISTIKA POSKYTOVANÝCH
SLUŽEB
Azylový dům

94

Noclehárna

182 mužů

Terénní program

48 mužů

nájem, ve kterém bydlel se svým kamarádem. Pracoval jen

Azylový dům
Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové

50 000 Kč

Moravskoslezský kraj, program PSDP 1/19

823 000 Kč

Moravskoslezský kraj, „Podpora služeb sociální prevence 2“ IP
5 342 476 Kč
Moravskoslezský kraj, program KSS 2

232 000 Kč

Moravskoslezský kraj, program KSS 3

3 800 Kč

Noclehárna
Moravskoslezský kraj, program PSDP 4/19
Moravskoslezský kraj, program KSS 3
Statutární město Havířov

1 515 000 Kč
64 000 Kč
3 800 Kč
300 000 Kč

Terénní program
Moravskoslezský kraj, kapitola 313
Moravskoslezský kraj, program PSDP 4/19
Moravskoslezský kraj, program KSS 3
Statutární město Havířov

U pana Zbyška se v minulosti projevila závislost na alkoholu
a prošel několika léčebnými procesy. Musel opustit pod-

PŘIJATÉ DOTACE A GRANTY

Moravskoslezský kraj, kapitola 313

OSOBNÍ PŘÍBĚH

341 000 Kč
20 000 Kč
3 800 Kč

příležitostně a zpravidla šlo o pomocné práce. Jelikož neměl
kam jít, začal využívat noclehárnu. Zhruba rok tuto službu
využíval nepravidelně, a přestože častěji pobýval na ulici, byl
stále v kontaktu s terénními pracovníky. Když se jeho zdravotní stav se zhoršil, rozhodl se využívat noclehárnu pravidelně. Poté projevil zájem o ubytování v azylovém domě. Při
nástupu do azylového domu začal pracovat na svém zdravotním stavu. Díky pravidelným návštěvám u odborných
lékařů a dodržování léčebného režimu se mu podařilo zdravotní stav stabilizovat. Také chtěl nastoupit do zaměstnání,
aby nebyl závislý pouze na dávkách hmotné nouze. Podařilo se mu najít zaměstnání „pomocný dělník“ na pracovní
smlouvu a je to již několik měsíců, kdy dochází pravidelně
do práce. S vyšším příjmem začal řešit své dluhy, které mu
vznikly a začíná si šetřit peníze na budoucí bydlení.

80 000 Kč

Moravskoslezský kraj, Statutární město Havířov
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SOCIÁLNÍ SLUŽBY HAVÍŘOV

Dům pro matky s dětmi Havířov
Dvořákova 235 /21, 736 01 Havířov
Ředitel: Mgr. Tomáš Kolondra
+420 737 215 426
tomas_kolondra@armadaspasy.cz

REGISTROVANÉ
SOCIÁLNÍ SLUŽBY
Azylový dům

STATISTIKA
POSKYTOVANÝCH SLUŽEB
Počet uživatelů za rok

202

z toho matek, nebo zákonných zástupců

68

z toho dětí

134

Vytíženost služby

64 %

PŘIJATÉ DOTACE A GRANTY
Moravskoslezský kraj „Podpora služeb sociální prevence 2“ IP
7 930 583,63 Kč
Moravskoslezský kraj program PSDP 1/19
Moravskoslezský kraj, program KSS 3

1 115 000 Kč
3 800 Kč

OSOBNÍ PŘÍBĚH

29

Paní Ela k nám přišla ve 20. týdnu těhotenství. Její dětství nebylo

matku, která jí nebyla schopná pomoct, proto se p. Ela obrátila na

jednoduché. Jako dítě u nás bydlela několikrát se svou maminkou.

naši službu. Od počátku pracovala intenzivně na řešení své situace.

Část dětství prožila stěhováním po azylových domech a pak poby-

Vyřídila si dávky v hmotné nouzi, aby mohla zaplatit nájem za první

tem v Dětském domově. Když měla p. Ela 16 let, utekla z domova.

měsíc, začít splácet dluhy. Mezi tím jsme společně hledali možnosti

Byla na útěku do svých 18 let. Tehdy bydlela v ubytovně v Praze. Pak

vlastního bydlení. Po krátké době se p. Ele naskytla možnost nájem-

se vrátila k matce a začala si hledat práci. Po nějaké době našla práci

ního bydlení v městě Havířov. Jelikož to bylo dřív, než předpokláda-

na pozici operátor výroby. V tomto čase se seznámila s přítelem, se

la, podala si žádost o Mimořádnou okamžitou pomoc, která jí byla

kterým začala následně bydlet, neboť vztah s maminkou nebyl dob-

schválena a tak se mohla nastěhovat do bytu o velikosti 1+kk. Po

rý. Po krátké době paní Ela otěhotněla. Když se to její přítel dozvěděl,

nějaké době p. Ela znovu navštívila naši službu a sdělila nám, že se

jejích vztah se zhoršil. Odmítal jí finančně pomáhat, nechtěl převzít

jí daří dobře, pořád bydlí ve stejném bytě, ale má v plánu se přestě-

odpovědnost za dítě a opustil ji. P. Ela zůstala najednou v bytě sama,

hovat se do většího bytu, aby dcera, která se jí narodila, měla více

byla těhotná a bez financí. Neměla z čeho platit nájem, proto jí na

prostoru. Bylo příjemné se dozvědět, že se paní Ela má dobře, je z ní

nájmu vznikl dluh a byt musela odevzdat. Požádala o pomoc svoji

samostatná a nezávislá žena, a zároveň dobrá a starostlivá matka.

Moravskoslezský kraj, Statutární město Havířov

SOCIÁLNÍ SLUŽBY HAVÍŘOV

REGISTROVANÉ
SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Ambulantní a terénní služby
Obránců míru 619/3, 736 01 Havířov-Šumbark
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
SNP 805/2, 736 01 Havířov-Šumbark
Ředitel: Mgr. Tomáš Kolondra
+420 737 215 426
tomas_kolondra@armadaspasy.cz

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se
zdravotním postižením
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Terénní program

STATISTIKA POSKYTOVANÝCH
SLUŽEB

Moravskoslezský kraj, kapitola 313
Moravskoslezský kraj, program PSDP 4/19
Moravskoslezský kraj, program KSS 3

Tedrénní program Prevence bezdomovectví
Uživatelů

49

Statutární město Havířov

1 269 000 Kč
60 000 Kč
3 800 Kč
80 000 Kč

Ambulantní a terénní služba – Sociálně aktivizační služby
pro seniory a osoby se zdravotním postižením
Uživatelů

32

Ambulantní a terénní služba – Sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi
Uživatelů

53

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Uživatelů

139

PŘIJATÉ DOTACE A GRANTY

OSOBNÍ PŘÍBĚH

Prevence bezdomovectví

Pan Tomáš si v minulosti prošel azylovým domem a byl vy-

Moravskoslezský kraj, kapitola 313
Moravskoslezský kraj, program PSDP 4/19
Moravskoslezský kraj, program KSS 3
Statutární město Havířov

1 406 000 Kč

členěn ze společnosti. Žádné sociální vazby neměl a kon-

64 000 Kč

taktu s ostatními lidmi se vyhýbal. Jeho finanční prostředky

3 800 Kč

byly velmi nízké. Jakmile se stal poživatelem invalidního

386 000 Kč

důchodu a došlo k vyřízení sociálních dávek, byl mu přidě-

Ambulantní a terénní služba – Sociálně aktivizační služby

len byt, který si dodnes udržel. Nyní v rámci služby dochází

pro seniory a osoby se zdravotním postižením

na skupinové aktivity se seniory, je v pravidelném kontaktu

Moravskoslezský kraj, kapitola 313
Moravskoslezský kraj, program PSDP 4/19
Moravskoslezský kraj, program KSS 3

1 403 000 Kč

s vrstevníky, aktivizuje se a tímto se začleňuje do společ-

49 000 Kč

nosti. Pan Tomáš není finančně gramotný, není schopen

3 800 Kč

adekvátně hospodařit s finančními prostředky, ale v po-

26 000 Kč

slední době si našetřil na novou ledničku, což byl cíl, který si

Ambulantní a terénní služba – Sociálně aktivizační služby

stanovil a podařil se mu. Od doby, co začal využívat služby

pro rodiny s dětmi

Armády spásy, udělal velký pokrok, přesto je stále na čem

Statutární město Havířov

Moravskoslezský kraj, kapitola 313
Moravskoslezský kraj, program PSDP 4/19
Moravskoslezský kraj, program KSS 3
Statutární město Havířov
Nadace J&T

910 000 Kč

pracovat. Spolupracujeme na tom, aby si své bydlení zacho-

43 000 Kč

val, podporujeme ho v tom, aby se staral o svou domácnost,

3 800 Kč

nebyl izolován a žil důstojně.

85 000 Kč
386 000 Kč

Moravskoslezský kraj, Statutární město Havířov
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SOCIÁLNÍ SLUŽBY HAVÍŘOV
Vyhlídka – služba následné péče
Obránců míru 619/3, 736 01 Havířov
Dům pod Svahem – služba následné péče
Pod svahem 284/1, 735 64 Havířov
Ředitel: Mgr. Tomáš Kolondra
+420 737 215 426
tomas_kolondra@armadaspasy.cz

služba následné péče

STATISTIKA
POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

NADĚJE EXISTUJE
Alkohol jsem poprvé ochutnala v sedmnácti letech na své první

Vyhlídka – služba následné péče

diskotéce, bylo to bílé víno. Dodnes si pamatuji, jak jsem již po

Během roku 2019 využilo službu 22 osob. Program úspěšně ukončilo

první sklence byla uvolněná, hovornější, snadno ovlivnitelná.

10 absolventů, kteří v době odchodu ze služby pracovali a odešli do

Mým snem bylo stát se zdravotní sestrou. Vystudovala jsem

zajištěného bydlení.

střední vyšší zdravotnickou školu. Ve dvaceti jsem odjela do

Dům pod Svahem – služba následné péče

Německa, kde jsem během jednoho roku propadla anorexii

Během roku 2019 využilo službu 30 osob. Základní program ukončili

a bulimii. Zároveň jsem si ve společnosti vypila sklenku dobré-

3 absolventi. Z bytů odešli úspěšně do vlastního bydlení 3 absol-

ho vína pro lepší náladu a uvolnění.

venti.

Ve 25 letech jsem se vdala. Tehdy jsem ráda pila kvalitní dobrá vína ve společnosti, ale i sama doma při žehlení, mytí oken.

PŘIJATÉ DOTACE A GRANTY

Manželství mě zklamalo a já pocit osamění čím dál častěji za-

Vyhlídka – služba následné péče

píjela vínem. A najednou jsem zjistila, že si alkohol před man-

Moravskoslezský kraj, kapitola 313

želem schovávám do skříně, aby nepoznal, kolik jsem vlastně za

Moravskoslezský kraj, Program PSDP 2/19

den vypila. Po návratu do Čech neshody s manželem pokračo-

Moravskoslezský kraj, Program KSS 3

valy a já pila tím více. Stala jsem se na alkoholu závislou. Měla

Statutární město Havířov

jsem ráda po pár sklenkách pocit štěstí, uvolnění, nezávislosti,

Dům pod Svahem – služba následné péče

nezdary ustoupily kamsi daleko.

Moravskoslezský kraj, kapitola 313

Potřebovala jsem ranní doušky, abych se v práci neklepala. V ka-

Moravskoslezský kraj, Program PSDP 2/19

belce jsem měla stálou společnici – láhev. Přešla jsem na tvrdý

Moravskoslezský kraj, Program KSS 3

alkohol, měl rychlejší efekt, půl litr vodky denně, prokládané ví-

Statutární město Havířov

nem. Absolvovala jsem několik léčeb, vždy jsem dokázala abstinovat jen pár měsíců. Rodina se mnou přerušila veškeré styky.
Tak jsem deset let prožila v bludném kruhu pití, léčeb, krátkodobých prací a ubytoven. Až během poslední léčby jsem se
rozhodla pro doléčování na Vyhlídce v Havířově a jsem tady
dosud. Už je to více jak rok, co jsem řekla alkoholu NE. Opět
pracuji a rodiče se mnou komunikují.
paní Z., klientka Vyhlídky
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REGISTROVANÉ
SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Moravskoslezský kraj, Statutární město Havířov

1 700 000 Kč
264 000 Kč
3 800 Kč
150 000 Kč
4 461 000 Kč
506 000 Kč
3 800 Kč
150 000 Kč

SOCIÁLNÍ SLUŽBY KRNOV
REGISTROVANÉ
SOCIÁLNÍ SLUŽBY
Azylový dům
Noclehárna
Nízkoprahové denní centrum
Terénní program
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Čsl. Armády 837/36 bcd, 794 01 Krnov
Opavská 26, 794 01 Krnov
Ředitel: Mgr. Jiří Ivanov, DiS.
+420 737 215 429
Jiri_Ivanov@czh.salvationarmy.org
Armáda spásy Krnov

MATERIÁLNÍ DARY

STATISTIKA POSKYTOVANÝCH
SLUŽEB

Potravinová banka v Ostravě, z.s.

Azylový dům

potraviny a drogerie v hodnotě

Počet uživatelů za rok 2019

ASPEC, spol. s r.o., Krnov, pečivo v hodnotě

150 osob (105 dospělých + 45 dětí)

34 483 Kč

Oblečení, hračky, vybavení do domácnosti od individuálních dárců

Noclehárna
Počet uživatelů za rok 2019

480 974 Kč

73 osob (67 mužů + 6 žen)

Nízkoprahové denní centrum
Počet uživatelů za rok 2019

73 osob (63 mužů + 10 žen)

OSOBNÍ PŘÍBĚH

Terénní program
Počet uživatelů za rok 2019

80 osob

Nízkoprahové zařízení pro děti mládež

domku v Krnově. Protože partner odešel do výkonu tres-

Počet uživatelů za rok 2019

77 osob

tu, čímž se výrazně snížil příjem celé rodiny, paní J. nebyla
schopna splácet nájem a další náklady související s bydle-

PŘIJATÉ DOTACE A GRANTY
MPSV

Paní J. bydlela s partnerem a svými šesti dětmi v pronajatém

ním. Poté co byla majitelkou domu vyzvána, aby se vystě-

13 798 000 Kč

hovala, vyhledala pomoc v azylovém domě, kde se se svými

Moravskoslezský kraj

2 377 700 Kč

dětmi ubytovala. Na počátku ubytování v azylovém domě

Město Krnov

2 072 000 Kč

měla dluhy na nájmu, energiích (elektřina a plyn) a také na

13 000 Kč

odpadech u města. Přestože byla na všechno sama, s pod-

Město Albrechtice

porou pracovníků dokázala své závazky pravidelně splácet.

PROJEKTY
Evropský sociální fond
Projekt Nocleženka

V azylovém domě si díky veřejné službě paní J. udržovala
1 140 675 Kč

své pracovní dovednosti. Pracovala také na zvýšení svých

54 111 Kč

rodičovských kompetencí, zejména při nastavování hranic

Fond evropské pomoci nejchudším osobám

svým dětem. Během pobytu se naučila s hranicemi praco-

Projekt potravinové a materiální pomoci nejchudším osobám II:

vat. Změna byla viditelná i v chování dětí vůči matce. Paní J.

potraviny, drogerie a textil v hodnotě

se také naučila vyřizovat své záležitosti na úřadech, zlepšila

45 720 Kč

svou komunikaci s pracovníky. Posun nastal také v komuni-

FINANČNÍ DARY
Silnice Morava, s.r.o.
NZDM – kampan Letní tábory
Obilka, Nikola Papadopulos

kaci s dětmi. Svými pokroky inspirovala ostatní uživatelky
30 000 Kč

azylového domu. V době pobytu paní J. se její druh vrátil

6 140 Kč

z výkonu trestu, což rodinu stmelilo a motivovalo k hledání

500 Kč

bydlení. Svého cíle se jim podařilo dosáhnout a dnes již celá

Potraviny Roxana

1 000 Kč

Dary od soukromých dárců

4 857 Kč

Veřejná sbírka Armády spásy

rodina bydlí v pronajatém bytě.

715 Kč

Moravskoslezský kraj, Statutární město Krnov
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SOCIÁLNÍ SLUŽBY SAMARITÁN OPAVA
REGISTROVANÉ
SOCIÁLNÍ SLUŽBY
Sociální služby Samaritán
Nákladní 390/24, 746 01 Opava 1
Ředitel: Gerhard Karhan
+420 737 215 427
opava@armadaspasy.cz

Azylový dům
Noclehárna
Sociální rehabilitace
Nízkoprahové denní centrum
Terénní programy

STATISTIKA
POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

OSOBNÍ PŘÍBĚH

Azylový dům pro muže Samaritán

Pan P. je po mozkové mrtvici, ochrnutý na polovinu těla. Lé-

Za rok 2019 využilo službu azylový dům celkem 68 mužů. Vytíženost
služby byla 78,2 %.

čil se v nemocnici a v LDN. Dříve dlouhou dobu pobýval na
ulici, od poloviny prosince 2018 využíval služby Nízkopraho-

Dům pro ženy a matky s dětmi – azylový dům

vého denního centra a noclehárny. Je občanem Slovenské

Za rok 2019 využilo službu Dům pro ženy a matky s dětmi, azylový dům
celkem 134 uživatelů (15 samostatných žen, 32 matek, 5 otců a 82
dětí). Vytíženost služby byla 85,15%.

republiky, bez finančních prostředků, neregistrovaný na ÚP.
Ztratil doklady, pouze rodný list měl u sociálního pracovníka opavského Magistrátu. Společně s klientem jsme zjiš-

Noclehárna pro ženy

ťovali možnosti vyřízení občanského průkazu na Slovensku.

Za rok 2019 využilo službu noclehárna pro ženy celkem 28 žen. Vytíženost služby byla 60 %.

Od 1.července je již pan P. v azylovém domě, má občanský
průkaz, vyřizuje si evidenci na Úřadu práce a sociální dáv-

Noclehárna pro muže

ky. Při práci s ním nám pomohly nocleženky a Fond sociální

Službu NC využilo v roce 2019 celkem 128 jedinečných uživatelů mužů,

pomoci.

celková přítomnost (lůžkodny) byla 5 348 uživatelů, obsazenost služby
byla 82 %.
Na službě NC bylo využito 2 259 ks nocleženek, volná židle byla poskytnuta 458 uživatelům ve 108 dnech.
Nízkoprahové denní centrum Samaritán
Službu NDC využilo v roce 2019 celkem 166 jedinečných uživatelů –
140 mužů a 26 žen, celková přítomnost byla 7 289 uživatelů – 5 776
mužů a 1 513 žen, obsazenost služby byla 67 %.
Terénní programy Samaritán
Službu TP využilo v roce 2019 celkem 54 uživatelů – 41 mužů, 13 žen
Sociální rehabilitace Samaritán
Za rok 2019 využilo službu celkem 9 uživatelů – z toho 2 ženy a 7 mužů.

PŘIJATÉ DOTACE A GRANTY
MSK „Podpora služeb sociální prevence“ IP

8 921 000 Kč

Moravskoslezský kraj , program PSDP 1/19

1 954 000 Kč

Moravskoslezský kraj , program PSDP 4/19
Moravskoslezský kraj, kapitola 313
Moravskoslezský kraj, program KSS 1
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Moravskoslezský kraj, Statutární město Opava

119 000 Kč

Moravskoslezský kraj, program KSS 2
Moravskoslezský kraj, program KSS 4

164 000 Kč
240 000 Kč

2 826 000 Kč

Statutární město Opava

1 479 200 Kč

216 000 Kč

Provident Financial s.r.o.

10 000 Kč

PREVENTIVNÍ PROGRAMY KOPŘIVNICE
Prevence bezdomovectví
Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi
Horní 1112, 742 21 Kopřivnice
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
17. listopadu 1225, 742 21 Kopřivnice
Ředitelka: Mgr. Marcela Stryjová
+420 737 215 431
marcela_stryjova@czh.salvationarmy.org

REGISTROVANÉ
SOCIÁLNÍ SLUŽBY
Terénní programy
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

STATISTIKA POSKYTOVANÝCH
SLUŽEB

Prevence bezdomovectví

Prevence bezdomovectví

MSK – MPSV z kapitoly 313

V roce 2019

41 uživatelů

PŘIJATÉ DOTACE A GRANTY
1 514 000 Kč

MSK – PSDP

36 000 Kč

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Město Kopřivnice

Terénní službu poskytujeme terénní i ambulantní formou v 8

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

domácnostech převážně v lokalitě Kopřivnice (momentálně pou-

MSK – IP

ze Kopřivnice: přilehlé části, jako je Mniší a Lubina – 0). V před-

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Kamarád

mětných domácnostech žije celkový počet 26 osob, z toho je

MSK – MPSV z kapitoly 313

13 dětí.

MSK – PSDP

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Kamarád

Město Kopřivnice

V roce 2019

405 000 Kč
937 734 Kč
967 000 Kč
64 000 Kč
1 260 000 Kč

109 uživatelů

OSOBNÍ PŘÍBĚH
Pan M. nás kontaktoval říjnu 2018, protože potřeboval podporu při výchově syna. Uživatel žije se svým čtrnáctiletým
synem Filipem, kterého vychovává už od jeho narození sám.
Sociální pracovnice pomohla uživateli během loňského roku
při řešení problémů syna ve škole. Otci se podařilo, aby syn
plynule přestoupil na jinou školu, která je zaměřena na práci
s dětmi se speciálními potřebami a během roku 2019 došlo
ke zlepšení školního prospěchu u jeho syna. Zdravotní stav
uživatele se zlepšil, uživatel uvedl, že si myslí, že je to i díky
sociální pracovnici, která ho podporovala a v případě potřeby ho doprovázela, kam potřeboval a naučila ho samostatně
vyhledávat zdravotnická zařízení, aby tam již mohl docházet
sám. Pan M. se službou stále spolupracuje, sociální pracovnice je pro uživatele i jeho syna velkou podporou při zvládání
každodenních situací.

Moravskoslezský kraj, Město Kopřivnice
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PREVENTIVNÍ PROGRAMY BOHUMÍN

Trnková 320
735 51 Bohumín – Pudlov
Ředitelka: Mgr. Marcela Stryjová
+420 737 215 431
marcela.stryjova@cza.salvationarmy.org

REGISTROVANÉ
SOCIÁLNÍ SLUŽBY
Terénní programy

STATISTIKA
POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

PŘIJATÉ DOTACE A GRANTY

Terénní službu poskytujeme ve 31 domácnostech převážně v lokalitě

MSK – MPSV z kapitoly 313

Bohumín – Pudlov V předmětných domácnostech žije podpořených

MSK – PSDP

-53 osob, z toho je 25 dětí.

Město Bohumín

1 435 000 Kč
54 000 Kč
445 200 Kč

Celkový počet uživatelů terénní sociální služby je 55.

OSOBNÍ PŘÍBĚH
Paní M. je uživatelkou sociální služby od září roku 2016. Sociální

které vždy pravidelně navštěvovaly školská zařízení. Po ukončení

službu kontaktovala, protože se dostala do tíživé situace, kdy se

rodičovské dovolené se paní M. podařilo nalézt zaměstnání na

z důvodu partnerských neshod musela společně s dětmi odstěho-

hlavní pracovní poměr. Uživatelka splnila všechny podmínky pro

vat z bytu svého přítele. Paní M. a jejím třem nezletilým dětem

získání doporučení k získání bytu do nájemního vztahu. Na konci

hrozilo, že zůstanou bez střechy nad hlavou. S uživatelkou se pra-

roku 2019 jí byl poradním sborem udělen souhlas k mimořádné-

covalo na získání bydlení u Armády spásy. Na počátku roku 2017

mu přidělení bytu. Momentálně se s uživatelkou pracuje na získání

bydlení získala. Uživatelka se i s dětmi v bytě zabydlela, rodina se

bytu do nájemního vztahu. Uživatelka vyslovila přání, že by ráda

sžila i s ostatními nájemníky domu. Paní M. aktivně spolupracovala

v roce 2020 vzala své děti na dovolenou k moři. Pracovníci služby

s pracovníky služby na zlepšení své sociální situace. Splatila jistotu,

podporují uživatelku a věří, že svého přání dosáhne.

hradila své náklady spojené s bydlením. Řádně pečovala o své děti,
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Moravskoslezský kraj, Město Bohumín

PREVENTIVNÍ PROGRAMY OSTRAVA
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Ostrava
Palackého 747/25, Ostrava-Moravská Ostrava a Přívoz
Prevence bezdomovectví Ostrava
Palackého 747/25, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava a Přívoz
Dělnická 48, Ostrava-Poruba
Volgogradská 16, Ostrava-Zábřeh
Sociálně aktivizační služby pro seniory Ostrava
M. Majerové 1733/6, 708 00 Ostrava-Poruba
Ředitelka: Mgr. Marcela Stryjová
+420 737 215 431
marcela_stryjova@czh.salvationarmy.org

REGISTROVANÉ
SOCIÁLNÍ SLUŽBY
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Terénní programy
Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby
se zdravotním postižením

OSOBNÍ PŘÍBĚH
Dívka ve věku 10 let, do NZDM začala chodit před půl rokem. Zpo-

má pár kamarádů, kteří jí rozumí a hrají si s ní. Naučili jsme ji hrát

čátku bylo těžké si k ní najít cestu. Je silně nedoslýchavá, ale téměř

deskové hry, díky kterým může trávit volný čas se svými vrstev-

nikdy nenosila a stále nenosí naslouchadlo. Není snadné s ní ko-

níky. Potřebuje více individuální pozornosti než zcela zdravé děti,

munikovat, mnohdy jí není rozumět, co říká. Občas byla naštvaná,

snažíme se jí věnovat a je zjevné, že se cítí stále lépe a bezpečněji.

že po ní chceme, aby větu zopakovala. Naučili jsme se s ní mluvit

Kromě zdravotního omezení je tady i jisté omezení sociální, pochá-

pomalu a zřetelně, obzvláště jedna z pracovnic se s ní naučila lépe

zí ze sociálně slabé rodiny. Protože jsme se zapojili do akce Krabice

komunikovat a dívka začala byt na klubu klidnější a veselejší, jelikož

od bot, mohli jsme děti obdarovat a ona patřila mezi ty, které měly

jí konečně někdo rozuměl a dokázal s ní mluvit, odpovídat na otáz-

z dárků obrovskou radost.

ky. Postupně se s pomocí pracovnic dokázala začlenit mezi děti,

PŘIJATÉ DOTACE A GRANTY

STATISTIKA
POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Ostrava

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Ostrava

MSK – MPSV z kapitoly 313

127 uživatelů v roce 2019

MSK – PSDP

39 dětí navštěvovalo klub „Maloš“ v roce 2019

Statutární město Ostrava – sociální

450 000 Kč

Prevence bezdomovectví Ostrava

Statutární město Ostrava – prevence kriminality

60 111,70 Kč

1 878 000 Kč
75 000 Kč

Terénní službu poskytujeme ve 151 domácnostech v lokalitách Ostra-

Statutární město Ostrava – volný čas

va-Poruba, Moravská Ostrava a Přívoz, Ostrava-Muglinov, Ostrava-Ma-

Prevence bezdomovectví Ostrava

riánské Hory a Ostrava-Zábřeh, Ostrava-Hrušov. V předmětných do-

MSK – MPSV z kapitoly 313

mácnostech žije podpořených 406 osob, z toho je 209 dětí.

MSK – PSDP

Celkový počet uživatelů terénní sociální služby je 520.

Dotace Evropského sociálního fondu

Sociálně aktivizační služby pro seniory Ostrava

– Operační program zaměstnanost

9 uživatelů využívalo ambulantní formu sociální služby roce 2019

Statutární město Ostrava

26 uživatelů využívalo terénní formu sociální služby roce 2019

Sociálně aktivizační služby pro seniory Ostrava

21 uživatelů využívalo obě formy sociální služby v roce 2019

MSK – MPSV z kapitoly 313

11 198 Kč
4 637 000 Kč
173 000 Kč
1 951 267 Kč
1 450 000 Kč
2 719 000 Kč

MSK – PSDP

114 000 Kč

Statutární město Ostrava

770 000 Kč

Ing. Nytra Zdeněk – dar

10 000 Kč

Moravskoslezský kraj, Statutární město Ostrava
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DOMOVY PŘÍSTAV OSTRAVA
Domov Přístav Ostrava-Kunčičky
Holvekova 38, 718 00 Ostrava-Kunčičky
Domov Přístav Ostrava-Zukalova
Zukalova 1401/3, 703 00 Ostrava
Ředitelka: Mgr. Jana Plačková
+420 773 770 124
pristav@armadaspasy.cz

Domov se zvláštním režimem

STATISTIKA POSKYTOVANÝCH
SLUŽEB

Domov Přístav Ostrava-Kunčičky

Domov Přístav Ostrava-Kunčičky

MSK, kap. 313

Kapacita 85 lůžek, podpořeno 96 uživatelů, využití služby za 2019 – 98%.

MSK, PSDP

Domov Přístav Ostrava-Zukalova

MS kraj

Kapacita 29 lůžek, podpořeno 32 uživatelů, využití služby za 2019 – 99%.

Statutární město Ostrava

OSOBNÍ PŘÍBĚH
P. Pavel bydlel u kamaráda v bytě, spolu se dělili o nájem a náklady na domácnost, dlouhé roky pracoval jako pomocná síla na
stavbách, avšak bez pracovní smlouvy. Dokonce zažil na stavbě požár, během kterého mu uhořel kolega a sám byl zraněn.
V 62 letech již sil a zdraví ubývalo, nebyl schopen dále pracovat a přispívat na bydlení. Na důchod neměl nárok, protože
roky odpracované na černo se nezapočítávají. Kamarád ho tedy
z bytu vyhodil. Jelikož se nikdy neoženil, dlouholetá přítelkyně
zemřela a se sestrami neudržoval leta žádný kontakt, styděl se
jít k nim pro pomoc. Začal přespávat v parku uprostřed Ostravy, koupat se v řece a přivydělávat si sběrem šrotu. Během
léta to šlo, v zimě se jeho zdravotní stav výrazně zhoršil, nohy
jej často bolely tak, že nebyl schopen vstát z lavičky. Nakonec
byl hospitalizován v nemocnici a pak v léčebně dlouhodobě
nemocných. Odtamtud jsme jej přijali do Přístavu jako nechodícího, na invalidním vozíku, rezignovaného. Dnes jsou to již
4 roky. Pan Pavel nejenže chodí, ale s radostí pečuje o králíky
a slepice v domově, neboť byl v mládí na vesnické hospodářství
zvyklý. Také začal hrát opět na harmoniku, rád zpívá a píše si
deník. Je velmi společenský, a i když nohy stále bolí, snaží se to
překonat a chodit mezi ostatní. Jeho přáním je být co nejdéle
samostatný a užitečný při péči o zvířata.
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REGISTROVANÉ
SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Moravskoslezský kraj, Statutární město Ostrava

PŘIJATÉ DOTACE A GRANTY
13 988 000 Kč
1 227 000 Kč
468 000 Kč
6 323 546 Kč

SocioFaktor, s. r. o.

208 397 Kč

RUBIKON Centrum, z.s.

108 020 Kč

Úřad práce

35 854 Kč

Město Hlučín

30 000 Kč

Město Havířov

30 000 Kč

Město Kopřivnice

100 000 Kč

Město Bohumín

10 000 Kč

Město Karviná

80 000 Kč

Obec Mořkov

30 000 Kč

Dary
Město Klimkovice

10 000 Kč

Město Mošnov

30 000 Kč

Lékárna Dr. MAX

38 609 Kč

Fundraising z ústředí

315 000 Kč

Domov Přístav Ostrava Zukalova
MSK, kap. 313
MSK, PSDP
MS kraj
Statutární město Ostrava
Úřad práce

4 735 000 Kč
418 000 Kč
240 000 Kč
2 947 000 Kč
133 769 Kč

Město Havířov

15 000 Kč

Město Karviná

40 000 Kč

Město Třinec

40 000 Kč

Dary
Lékárna Dr. MAX

7 500 Kč

Fundraising z ústředí

64 600 Kč

NADACE IVA

10 600 Kč

OSOBNÍ PŘÍBĚH
Pan Zdeněk, 35 let, žil běžným životem mladého člověka. Měl

Opatrovnice mu začala hledat možné formy ubytování, jenže

svůj byt, práci, přítelkyni. Zpočátku pracoval jako stěhovák,

narážela na nedostatek finančních prostředků p. Zdeňka. Ten

později začal pracovat jako číšník a barman. Začal se tedy ži-

sice před úrazem pracoval, ale jak už to u číšníků a barmanů

vit tím, čím byl vyučen. Práci barmana vykonával v různých

bývá, jednalo se zejména o práce bez smluv. Další překážkou

barech na známé ostravské ulici Stodolní. Během léta jezdil

při hledání byl nízký věk a také zdravotní stav. Pan Zdeněk ne-

pracovat do Španělska na Mallorcu, kde tuto práci také vy-

byl dle vyjádření psychiatričky vhodným kandidátem na život

konával. Život se panu Zdeňkovi radikálně změnil po jeho 30.

v chráněném bydlení, jelikož potřebuje nepřetržitou pomoc

narozeninách, kdy utrpěl úraz hlavy během epileptického zá-

po dobu celého dne.

chvatu. Byl hospitalizován v nemocnici, kde se podrobil ope-

Z psychiatrické nemocnice jsme pana Zdeňka na základě so-

raci z důvodu krvácení do mozku.

ciálního šetření přijali do naší služby, kde jsme mu schopni za-

Po této operaci již nebyl schopen se o sebe samostatně po-

jistit pevné zázemí, potřebnou pomoc a podporu. Z počátku

starat, z důvodu organického poškození mozku a poruchy

měl p. Zdeněk velké problémy zapamatovat si cokoliv z chodu

krátkodobé paměti, potřeboval podporu a pomoc. Tu mu po-

domova, bylo nutné ho vodit do jídelny na stravu, k sesterně

skytl jeho starší bratr, který si ho vzal k sobě do bytu. Toto

na výdej léků, atd. Společně jsme tak vytvořili deník vzpo-

soužití i přes velkou snahu bratra nebylo dlouhodobě možné.

mínek, do kterého si p. Zdeněk s pomocí sociální pracovnice

Bratr pana Zdeňka pracoval v Bratislavě, a tak byl Zdeněk často

zapisuje základní informace o chodu domova, vzpomínky z let

odkázán sám na sebe. Během těchto odloučení pan Zdeněk

předešlých i ty nové z doby strávené u nás v domově. V sou-

svému bratrovi často volal, hledal si pomoc, když ho něco

časné době se snaží pomáhat se vším, co se v domově děje.

bolelo či trápilo. Párkrát tak zůstal hospitalizovaný v nemoc-

Společně také plánujeme navštívit čtyřdenní festival Colours

nici, až ho po několikáté návštěvě hospitalizovali v psychiat-

of Ostrava, na který si p. Zdeněk trpělivě šetří.

rické nemocnici v Opavě, kde strávil 13 měsíců. Byl zbaven
svéprávnosti a jako opatrovník mu byl určen Městský úřad.

Moravskoslezský kraj, Statutární město Ostrava
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SOCIÁLNÍ SLUŽBY ADELANTE OSTRAVA
REGISTROVANÉ
SOCIÁLNÍ SLUŽBY

U Nových válcoven 1592/9a
Ostrava – Marián. Hory a Hulváky, 709 00
Gen. Píky 25/2980, Ostrava- Fifejdy, 702 00
Ředitel: Mgr. Tomáš Hruška
+420 737 215 411
adelante@armadaspasy.cz

Terénní programy
Noclehárna
Nízkoprahové denní centrum
Azylový dům

STATISTIKA
POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

Moravskoslezský kraj

103 000 Kč

Statutární město Ostrava

897 825 Kč

Terénní programy

Statutární město Frýdek – Místek

V roce 2019 využilo službu Terénního programu 263 mužů a 52 žen.

Nízkoprahové denní centrum pro muže

Noclehárna pro muže

MSK „Podpora služeb sociální prevence“ IP

Službu noclehárny pro muže využilo v roce 2019 celkem 618 mužů. 264

Moravskoslezský kraj

50 000 Kč
2 023 658,52 Kč
358 000 Kč

uživatelů využilo službu noclehárny v roce 2019 úplně poprvé.

Azylový dům pro muže

Nízkoprahové denní centrum pro muže

MSK „Podpora služeb sociální prevence“ IP

Nízkoprahové denní centrum využilo za rok 2019 celkem 820 uživa-

Moravskoslezský kraj

281 000 Kč

telů. Z toho bylo 100 žen a 720 mužů. 324 osob využilo službu v roce

Úřad práce

330 000 Kč

7 541 071 Kč

2019 úplně poprvé (268 mužů a 56 žen).
Azylový dům pro muže

PODĚKOVÁNÍ

Počet osob, které využily naše služby za rok 2019 s:

Terénní programy

platnou smlouvou

138

nově uzavřenou smlouvou

133

Iglou z.s. - Pavla Klečková a Manu Chillaud, kteří dlouhodobě podporují služby Armády spásy Adelante – darování Iglou, nákup svíček,

první smlouvou

58

zajištění polévky k rozvozu pro klienty TP.

ukončenou smlouvou

99

Residomo – dar osobního automobilu pro potřeby pracovníků a kli-

Celkový počet lůžkodnů

22 071

Denní průměr lůžkodnů

60,5

Nespočet drobných dárců oblečení, svíček a potravin

Vytíženost služby

97,6

Noclehárna

Průměrný věk

52

entů TP a desítek párů bot pro klienty.

Pronájem Ostrava s.r.o. – dar 15 000 Kč pro potřeby uživatelů služby
noclehárna

PŘIJATÉ DOTACE A GRANTY

Poděkování patří všem, kteří v roce 2019 zakoupili Nocleženky a po-

Terénní programy

mohli tak lidem v nouzi se zajištěním přenocování v teple.

Dotace ESF – Operační program zaměstnanost

1 757 185 Kč

Noclehárna pro muže
Moravskoslezský kraj – kapitola 313
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Nízkoprahové denní centrum
Soukromí dárci oblečení, potravin a drobných předmětů pro potřeby

2 324 000 Kč

uživatelů služby

OSOBNÍ PŘÍBĚH
Po necelých dvou letech přišel využít služeb noclehárny pan

I po zlepšení zdravotního stavu se již na své původní nocležné
místo nechce vrátit a na noclehárnu nadále dochází.

Bedřich (55 let), který byl zrovna propuštěn z nemocnice,
kde byl několik týdnů hospitalizován. V terénu, na místě, kde

Pan Jan (58 let) poprvé využil službu denního centra na kon-

přespával, byl napaden jiným člověkem bez domova a utrpěl

ci října. Den předtím jej o této možnosti informovali terénní

vážné zranění dolní končetiny. Prognóza nebyla moc příznivá,

sociální pracovníci. Tento muž se ocitl v nepříznivé sociální si-

pan Bedřich se nemohl vrátit na své nocležné místo, proto se

tuaci bez bydlení poté, co byl sankčně vyřazen z Úřadu práce

rozhodl obrátit na naši službu. První noci měl zdarma, jako

a z důvodu špatného zdravotního stavu si nemohl najít stabilní

každý, kdo noclehárnu delší dobu nevyužije. Další jeho pobyt

zaměstnání. To mělo za následek absenci financí, neměl na za-

u nás byl ohrožen, protože neměl občanský průkaz ani žád-

placení nájmu. Našel si opuštěné stavení, kde přebýval. Volný

ný příjem. Velmi špatně chodil, nedokázal si zajistit finanční

čas trávil posezením na Masarykově náměstí, kde mu laskaví

prostředky na úhradu služby. Aktivně se snažil svou situaci

lidé nosili jídlo a oblečení.

řešit a po několika týdnech se mu povedlo ve spolupráci se

Když přišel do denního centra, okamžitě začala spolupráce mezi

sociálními pracovníky vyřídit si nový občanský průkaz, rod-

ním a sociálními pracovníky na řešení nepříznivé životní situa-

ný list a vzápětí si požádal také o dávky pomoci v hmotné

ce. Doklady měl v pořádku. Bylo důležité, aby si zajistil finanční

nouzi. Jelikož byl proces vyřizování zdlouhavý, jeho pobyt

příjem. Pan Jan má vyšší věk a špatný zdravotní stav, hlavně

v noclehárně byl zafinancován nocleženkami, které jsme měli

v oblasti mobility. Bylo důležité najít praktického lékaře, kde by

k dispozici od dárců. Díky tomu, že mohl přespávat v teple,

se mohl zaregistrovat. To se povedlo v ordinaci pro chudé. Po

měl dostatečný hygienický servis a byl natolik svědomitý, že

získání všech zdravotních dokumentací byl uveden do nemo-

pravidelně docházel na převazy k obvodní lékařce i do ne-

cenského režimu a mohl si zažádat na Úřadu práce o příspěvek

mocnice, jeho nohu se nakonec podařilo zachránit. Dnes má

na živobytí. Než mu bylo doručeno rozhodnutí o přiznání pří-

pan Bedřich po plastice dolní končetiny rány již zcela zhojeny

spěvku na živobytí, podal si žádost na azylový dům. Vánoce

a požádal si o službu azylového domu, kde čeká na přijetí.

strávil již v azylovém domě.

Moravskoslezský kraj, Statutární město Ostrava
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STATISTIKA
POSKYTOVANÝCH SLUŽEB
Noclehárna pro ženy
Kapacita služby

14

Obložnost v procentech

75,3

Počet uživatelů

109

Průměrný věk

46,3

Počet lůžkodnů

4 437

Počet intervencí

658

Počet kontaktů

291

Azylový dům pro ženy a matky s dětmi
Kapacita služby

62 lůžek

30 žen, 10 matek (zákonných zástupců) a 22 dětí

OSOBNÍ PŘÍBĚH
Paní Hana požádala o poskytnutí sociální služby

Obložnost v procentech

87,1

z důvodu své nepříznivé sociální situace. Má dvě

Počet uživatelů

147

dospívající děti (dcerku a syna), manžela, který po-

Průměrný věk

28,3

žíval v nadměrné míře alkoholické nápoje. Manže-

Počet lůžkodnů

17 058

lovo pití vyvrcholilo domácím násilím a paní Marie

Počet intervencí

2 505

se s ohledem na děti rozhodla od manžela odejít.

754

Přes nevoli dětí, kdy dcera stále tesknila po otci,

Počet kontaktů

syn se zhoršil prospěchově ve škole, se krok po kro-

PŘIJATÉ DOTACE A GRANTY

ku snažila, za pomoci pracovnic v sociálních služ-

Noclehárna pro ženy
Moravskoslezský kraj – kapitola 313
Moravskoslezský kraj
Statutární město Ostrava

bách, sociální pracovnice a ostatních zaměstnan1 016 000 Kč

Vyřídila si dávky hmotné nouze, aby zajistila fi-

420 000 Kč

nance na nájem a na živobytí pro sebe a děti.

Azylový dům pro ženy a matky s dětmi
MSK „Podpora služeb sociální prevence“ IP
Moravskoslezský kraj
Nadace ČEZ

ců zařízení, řešit svoji nepříznivou sociální situaci.

51 000 Kč

Společně jsme se snažili dostat ji prozatím do azy7 057 584,95 Kč

lového domu mimo Ostravu, jelikož se několikrát

749 600 Kč

stalo, že manžel paní Hanu neustále vyhledával,

70 000 Kč

a dokonce ji mimo azylový dům i napadl. S konečnou platností se paní Hana rozhodla rozvést.
Snažila si najít pracovní uplatnění. Svůj zdravotní
stav se snažila stabilizovat u odborníka.
Postupně se její psychický stav zlepšoval, děti se
aklimatizovaly, rozvod s manželem proběhl, paní
Hana byla schopna našetřit na kauci pro případné
získání bydlení. Postupně ustoupila od stěhování
se z Ostravy a rozhodla se podat žádosti o byt.
Navázali jsme spolupráci s neziskovými organizacemi, které disponují startovacími byty a také
s Magistrátem města Ostravy.
Paní Marii se podařil byt ve výběrovém řízení získat
a dnes v něm spokojeně bydlí i se svými dětmi.
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ORDINACE OSTRAVA

U Nových Válcoven 9a
709 00 Ostrava Mariánské Hory a Hulváky
Ředitelka: Mgr. Jana Plačková
+420 773 770 250
ordinace.ostrava@armadaspasy.cz

REGISTROVANÉ
ZDRAVOTNÍ SLUŽBY
Všeobecné praktické lékařství

Klient (r. 1970) bydlící v zahradním domku, byl osloven při

STATISTIKA
POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

pravidelné návštěvě terénními pracovníky Adelante. Při roz-

Registrovaných pacientů

hovoru vyšlo najevo, že má potíže v zádové části páteře. Údaj-

Z toho bez pojištění

ně se mu tam vytvořil nějaký útvar. Při ohledání bylo zjištěno,

Ošetření v ordinaci

že se asi jedná o absces. Pracovníci kontaktovali lékaře Or-

Návštěvy v terénu a Domovech Přístav

OSOBNÍ PŘÍBĚH

1 275
17 pacientů
2 800
500

dinace Armády spásy MUDr. Petra Wieczorka, který při příjezdu na místo zjistil podezření na karcinom páteře. Pacient

PŘIJATÉ DOTACE A GRANTY

byl okamžitě odeslán do městské nemocnice na chirurgickou

Moravskoslezský kraj

ambulanci, kde se potvrdila diagnóza nádor kříží a kostrče. Za

Statutární město Ostrava

hospitalizace byl pacientovi proveden invazivní výkon, kdy

Dary

byla odstraněna tumorózní masa a rána byla vyčištěna. Dále

DHL

16 000 Kč

byl dispenzarizován na onkologické klinice, kde proběhlo oza-

Nadace Jablotron

50 000 Kč

řování a nakonec propuštění do domácího ošetření ve svém

80 000 Kč
300 000 Kč

Nadační fond Tesco

16 000 Kč

zahradním domku.

Firma Domino

15 000 Kč

V tomto pro pacienta velmi náročném životním období byl

Firma Edwards Lifesciences

v zahradním domku pravidelně navštěvován terénními pra-

Liberty Ostrava

covníky a zdravotním týmem ordinace. V průběhu rekonva-

Indidviduální dárci

lescence mu byly dováženy potraviny získané z Potravinové

Lékárna u Vítka, Manželé Bondrovi, MUDr. Vít Šmajstrla

5 930 Kč
150 000 Kč

sbírky, obvazový materiál a léčiva, včetně vložných plen. Zajištěno bylo rovněž vyprání prádla a lůžkovin. Odběry krve
a převazy probíhaly také u něj. Jeho stav se začal pomalu stabilizovat. Při jedné návštěvě lékaře a sestry však byla zjištěna
tromboflebitida v obou dolních končetinách.
Byl opět odeslán do nemocnice. Po propuštění znovu začalo domácí ošetřování, ordinace zajistila službu domácí péče,
která mu stále chodí aplikovat antikoagulační injekce. Jelikož
na každé vyšetření na onkologickou kliniku jezdíval sanitou,
byli jsme velmi překvapeni, že se cca po 2 měsících rozhodl za
námi do ordinace dojet MHD. Velice nás potěšilo, jak dobře
vypadal, podařilo se mu přibrat, zlepšila se mu pohyblivost.
Jeho příběh nekončí, pán má před sebou ještě dlouhou cestu,
kterou s Boží pomocí a se svou pevnou vůlí snad vyhraje.

Moravskoslezský kraj, Statutární město Ostrava
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FUNDRAISING ARMÁDY SPÁSY
Armáda spásy oslavila v roce 2019 již 100 let pomoci v České republice. Jsme rádi, že jsme se i v roce takto významného jubilea
mohli spolehnout na řadu dárců a partnerů a mnohokrát jim za to děkujeme.
Přemysl Kramerius, mjr. – národní ředitel pro administrativu a komunikaci, tiskový mluvčí
Mgr. Aneta Stolzová – vedoucí odd. komunikace a fundraisingu
Mgr. Lucie Stejskalová – projekt Nocleženka
Lenka Kořínková – projekt Nocleženka, firemní fundraising
Kateřina Ramaislová – individuální dárcovství, veřejné sbírky
Jakub Roun – nadace a nadační fondy, dárcovské systémy
+420 251 106 420
fundraising@armadaspasy.cz

https://www.youtube.com/watch?v=MTb0t_SC4L8

INDIVIDUÁLNÍ DÁRCI

https://www.youtube.com/watch?v=-V49-pArT4o

Mnohokrát děkujeme všem individuálním dárcům, kteří nás v roce

ZDRAVOTNÍ PÉČE PRO LIDI
BEZ DOMOVA

2019 podpořili částkou bezmála 10 000 000 korun.

Armáda spásy několik let pracuje na vytvoření komplexní zdravotní péče o lidi bez domova. Tito lidé trpí často různými chorobami

Dary jsme získali na nespočet realizovaných sbírek a kampaní. Ty

a bohužel také velmi často nemohou nebo nechtějí vyhledat lékař-

nejúspěšnější z nich byly:

skou pomoc. Proto Armáda spásy cítí velkou potřebu vybudovat
a věnovat se intenzivně zdravotní péči do budoucna. V současné
době provozujeme naši první ordinaci praktického lékaře v Ostravě

NOCLEŽENKA

a plánujeme otevření dalších ordinací v České republice.

Nocleženka je poukaz v ceně 100 Kč, který jednomu člověku bez domo-

Na naši Ordinaci jednotliví dárci darovali částku 307 835,00 Kč.

va umožní strávit noc v teple. Nezahrnuje však pouze nocleh samotný,

Spot na tuto kampaň jste mohli zhlédnout v České televizi a umístil se

ale i další pomoc a rozvoj služeb pro lidi bez domova.

také na 1. místě Cen Fóra dárců. Děkujeme všem, kteří se na něm podíleli.

V rámci Nocleženky nabízíme člověku bez domova nocleh ve službách
Armády spásy, polévku s pečivem, teplý nápoj, možnost provést osobní
hygienu, zdravotní prohlídku nebo ošetření v naší ordinaci, schůzku se
sociálním pracovníkem a možnost pokračovat v systému služeb Armáda spásy.
Hlavním, dlouhodobým cílem celého projektu je navrátit člověka zpět
do běžného života a dostat ho do bodu, kdy již žádnou Nocleženku
nepotřebuje a je zcela soběstačný.
V roce 2019 jste tuto kampaň podpořili částkou 7 719 062 Kč.
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Fundraising

https://www.youtube.com/watch?v=HaCon3S41Tg

ČLOVĚK BEZ DOMOVA
A JEHO PES
Mnoho lidí bez domova vlastní pejska, který je často nejbližším parťákem a skutečným přítelem člověka bez domova. Pejsek na ulici
dává svému páníčkovi stejnou lásku jako komukoliv jinému v teple
domova. Člověk bez domova však nemá finance na veterinární péči

ze sociálně slabých rodin – z azylových domů pro matky s dětmi,
děti z nízkoprahových center pro mládež, romské děti nebo děti
z rodin s více dětmi, kde je finančně nemožné umožnit dětem účast
na takových aktivitách jako jsou výlety, sportovní vyžití či návštěvy
vzdělávacích institucí. Naši individuální dárci nám přispěli částkou
165 360,00 Kč.

nebo na stravu pro svého čtyřnohého kamaráda. O své jídlo, ale
i nocleh se s pejskem často a s láskou dělí. Pilotní projekt Armády spásy
se rozhodl pomáhat i jim. Během roku 2019 jste nám vy, dárci, věnovali
na tuto kampaň 421 241 Kč.

CHARITATIVNÍ BĚHY
V roce 2019 jsme byli, již tradičně, zapojeni do charitativních běhů
série RunCzech, kde nás podpořilo svou účastí 14 běžců.

DOMOVY PŘÍSTAV
Armáda spásy se zajímá o osudy lidí bez přístřeší v seniorském věku
a nabízí jim pomoc ve svých Domovech Přístav. Naším zájmem je uživatel, který má domov, kde již může zůstat, má místo, kde se cítí bezpečně a má zastání, nemá hlad, získá lékařskou péči a může se setkávat
s blízkými.
Díky Vám, našim individuálním podporovatelům, jsme mohli pomoci
částkou 108 800,00 Kč.

VALENTÝNKA
Během měsíce února si mnozí z nás připomněli sv.Valentýna nejen se
svým milým protějškem, ale i lidmi na ulici, kteří potřebují lásku a obětí jako my všichni. Naši individuální dárci zaslali celkem 52 475,00 Kč
na tento projekt.

FIREMNÍ PODPORA
I v roce 2019 jsme spolupracovali také s řadou firem a firemních dárců.
Děkujeme společnostem:
Alza.cz, Applifting, s.r.o., Arcadis Czech Republic, s.r.o., Astellas
pharma, Bohempia s.r.o., Brown-Forman Czechia, BUSHCRAFTshop.
cz, Donwood - Jiří Baloun, Edwards Lifesciences AG, Elpida o.p.s., GIVT.
cz s.r.o., Husák Invest Managment, Ibalance, s.r.o., JCDecaux, LMC
s..r.o., mmcité1, a. s., My Smart Living, Pentahotel Prague, HPI Prague
Hotel s.r.o., Phillips Česká republika s.r.o., Rekola Bikesharing, s.r.o.,
Savillis s.r.o., SberbankCZ, SmartSelling a.s., SMP CZ, Strabag a. s.,
Y Soft Corporation, a. s., Zoot a. s.

NADACE A NADAČNÍ FONDY
Podpořila nás rovněž řada nadací a nadačních fondů. Jmenovitě

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
PRO ZNEVÝHODNĚNÉ DĚTI

děkujeme:

Nejen o prázdninách, ale po celý rok se v Armádě spásy věnujeme

OKD, Nadace ČEZ, Nadační fond Tesco, Globus Lepší svět a ČSOB

dětem a mládeži. Naše programy jsou určeny pro znevýhodněné děti

Pomáhá regionům.

Nadace J&T, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, Nadace

Fundraising
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PROJEKT RESHARE
Přemysl Kramerius, mjr.
Národní ředitel pro administrativu a komunikaci pro ČR a SK
+420 251 106 424
premysl_kramerius@czh.salvationarmy.org
Tibor Varga
Koordinátor ReShare pro Moravskoslezský kraj
+420 773 798 901
tibor.varga@armadaspasy.cz

PROJEKT RESHARE
• sběr obnošeného textilu a obuvi do stacionárních kontejnerů v Praze,
Ostravě i dalších městech MS kraje • svoz darovaného nábytku, elektroniky, hraček, doplňků nebo likvidace pozůstalostí • následné třídění
ve skladech ReSharu

CÍL PROJEKTU
• vybudovat sociální podnik zaměřený na využití, zpracování a prodej
darů od individuálních i firemních dárců

PODPORUJÍ NÁS
Innogy, Hervis sport, Brembo Czech s.r.o., C&A
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Projekt ReShare

ReShare Store
Viktorie Ramaislová
tel: +420 773 798 907
viktorie_ramaislova@czh.salvationarmy.org
Sklad ReShare Praha
Jiří Cicvárek
tel. +420 773 798 903

Výrok auditora, Armáda spásy – církev
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Výrok auditora, Armáda spásy – církev

Výrok auditora, Armáda spásy – církev
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Rozvaha, Armáda spásy – církev

Rozvaha, Armáda spásy – církev
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Rozvaha, Armáda spásy – církev

Rozvaha, Armáda spásy – církev
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Výkaz zisku a ztráty, Armáda spásy – církev

Výkaz zisku a ztráty, Armáda spásy – církev
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Příloha k účetní uzávěrce, Armáda spásy – církev

Příloha k účetní uzávěrce, Armáda spásy – církev
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Příloha k účetní uzávěrce, Armáda spásy – církev

Výrok auditora, Armáda spásy
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Výrok auditora, Armáda spásy

Výrok auditora – Armáda spásy
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Rozvaha Armáda spásy

Rozvaha Armáda spásy
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Rozvaha Armáda spásy
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EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
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Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost
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