5 Provozní doba
pondělí – pátek 7:00 – 15:00
terénní práce + schůzky dle individuální domluvy

Srdce Bohu,
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Kde nás najdete
Armáda spásy v České republice, z. s.
Staňkova 4, Brno 602 00
Francouzská 72, Brno 602 00
Bratislavská 40, Brno 602 00

Armáda sp

ásy v České

republice,

z. s.

i Kontakt
Ředitelka sociálních služeb v Brně:
tel: + 420 737 215 425

Jak se k nám dostanete
Na Staňkovu 4 z Hlavního nádraží
tramvaj č. 1, zastávka Pionýrská

Vedoucí přímé práce:
tel: + 420 773 770 252

XXX

Na Francouzskou 72 z Hlavního nádraží
tramvaj č. 3, 9, zastávka Dětská nemocnice

Sociální pracovníci:
tel: + 420 773 770 283
tel: + 420 773 770 253
tel: + 420 773 770 435
tel: + 420 773 770 423
tel: + 420 773 770 399

XXX

Na Bratislavskou 40 z Hlavního nádraží
tramvaj č. 2, 4, zastávka Körnerova
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Známý slogan Armády
spásy vystihuje naši
podstatu. Jsme tu pro
ty, kteří potřebují pomoc.
Pro ty, kdo se ocitli bez
střechy nad hlavou,
stejně jako pro osamělé
a hledající. A naše
motivace? Tu čerpáme
z naší křesťanské víry.

ero

a

je součástí všeobecné
křesťanské církve
a je charakteristická
svým řízením a praxí.
Všude na světě
nabízí potřebným
jak duchovní tak
i sociální pomoc.
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Lužánky park

www.armadaspasy.cz/pobocky/brno
Tento projekt je financován

Prevence
bezdomovectví

3 Cíle služby

1 Informace o projektu
Projekt Prevence bezdomovectví jsme připravovali
od roku 2012. Jeho smyslem bylo najít způsob, jak
umožnit způsobilým a motivovaným klientům
azylových domů přechod do běžného bydlení.
XXX

Armáda spásy má od městských částí pronajaté
tréninkové byty. a také disponuje i s byty vlastními.
Klientům nabízíme podnájemní bydlení v městských
částech Brno-sever (od roku 2014), Brno-střed
(2014) a Brno-Královo Pole (2016) a nájemní
tréninkové bydlení v MČ Brno-Ponava (od roku 2016)
v bytových jednotkách ve vlastnictví Armády spásy.
XXX

Cílem projektu je rozvíjet dovednosti klientů takovým
způsobem, aby byli po několika letech zcela
soběstační a nezávislí na sociální službě.
Služba je poskytována podle zákona 108/2006 Sb.,
o sociálních službách §69 terénní programy.
XXX

2 Poslání služby

Posláním služby terénní programy Prevence
bezdomovectví v Brně, je nabídnout osobám a
rodinám starších 18 let v nepříznivé sociální situaci,
které jsou ohroženy ztrátou bydlení nebo bydlení

ztratili podporu, poradenství a pomoc. Podpora,
poradenství a pomoc vychází z individuálně
určených potřeb osob a rodin, působí aktivně, rozvijí
samostatnost, motivuje k takovým činnostem, které
nevedou k dlouhodobému setrvávání nebo
prohlubování nepříznivé sociální situace. Služba
posiluje sociální začleňování zejména v oblasti
zaměstnání, udržení bydlení, vedení domácnosti,
výchovy dětí, uplatňování práv, podpůrných
sociálních vztahů a v oblasti péče o sebe. Prioritou
služby je snižovat počet osob ohrožených
bezdomovectvím, tím, že společně s uživateli
pracujeme na získání bydlení například u
brněnských městských částí. Cílem je podpora
rozvoje takových schopností a dovedností, které
napomáhají zvládat nároky spojené se sociálním
fungováním ve společnosti.

Podpora v těchto oblastech:
Oblast bydlení a vedení domácnosti
Oblast uplatnění práv a oprávněných zájmů
Oblast zaměstnání
Oblast hygieny a zdraví
Oblast vztahů
Oblast výchovy dětí

4 Cílová skupina

Osoby a rodiny v nepříznivé sociální situaci starší 18
let, které jsou ohroženy ztrátou bydlení nebo bydlení
ztratili.
Jednotlivci, muži a ženy starší 18 let.
Rodiny s dětmi, jejichž zákonný zástupce
je starší 18 let

