ARMÁDA SPÁSY
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2020
Srdce Bohu, ruce lidem.

ÚVODNÍ SLOVO NÁRODNÍCH VELITELŮ
Jsme velmi rádi, že Vám můžeme předložit Výroční zprávu Armády spásy za rok 2020.
Nikdo nemohl předvídat výzvy, kterým během tohoto roku bude čelit celý svět, se všemi
důsledky, které ovlivní národy a jednotlivce v tolika oblastech, sociálně i ekonomicky.

Jsme vděční všem našim obětavým zaměstnancům v našich zařízeních a službách za jejich
zvýšené úsilí a péči, kterou projevují našim klientům a uživatelům. Toto nám umožnilo
přinášet intenzivní kontakt, péči a následnou péči, abychom naplnili jejich vztahové
a duchovní potřeby, které během pandemie znatelně zesílily.

Během různých vln pandemie bylo pro Armádu spásy hlavní prioritou co nejlépe chránit
své klienty a uživatele našich služeb i zařízení před pandemií. Prioritou bylo také zajištění
bezpečných pracovních podmínek pro všechny naše zaměstnance a dobrovolníky.

Zároveň bychom chtěli poděkovat státním ministerstvům i našim dárcům za ochotu
poskytnout nám zvýšenou podporu, díky níž jsme schopni pokrývat zvýšené náklady
a investice spojené s pandemií.

Usilovně jsme pracovali na tom, aby naše poslání mohlo být konáno co nejvíc naplno. Dokonce jsme otevřeli další služby a zintenzivnili stávající činnost uvnitř našich zařízení i v terénu, abychom naplnili potřebu bezpečí i péče o nejzranitelnější lidi, kteří žijí na ulici, nebo
v lesích, bez možnosti někam jít.

Naše poslání má ústřední moto: „polévka, mýdlo, spasení“, myslí se tím naplnění základních potřeb, potřeby lidské důstojnosti a výzva k přijetí nekonečné Boží lásky a péče. Máme
zkušenost, že tato kombinace má obrovský dopad na životy lidí. To nám dává inspiraci
a motivaci jít dál a potvrzuje nám potřebnost Armády spásy pro společnost.

Frank a Tone Gjeruldsenovi
národní velitelé Armády spásy
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HISTORIE
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.

V Československu zahájila Armáda spásy svou práci v roce 1919. Kromě církevní činnosti provozovala domovy pro bezdomovce a jiné skupiny lidí na okraji společnosti.
Poté, co přečkala obtížnou dobu okupace v letech 1939 až 1945, byla její činnost nejprve omezena a nakonec zcela ukončena komunistickým režimem a početná skupina
jejich členů byla uvězněna.

KDO JSME
Motto Armády spásy: „Polévka, mýdlo, spasení“.
Misijní prohlášení/Mezinárodní poslání Armády spásy
"Armáda spásy, mezinárodní hnutí, je evangelikální součástí všeobecné křesťanské církve. Její poselství je založeno na Bibli. Její služba je motivována Boží
láskou. Jejím posláním je kázat evangelium o Ježíši Kristu, a v Jeho jménu naplňovat potřeby lidí bez diskriminace."
Celosvětově je Armády spásy v mnoha zemích registrovanou církví. V České republice působila od počátku 90. let jako občanské sdružení (nyní působí jako spolek). Registrovanou církví je Armády spásy až od září 2013, kdy jsme splnili požadavky zákona ohledně počtu členů. V současné době organizuje česká Armáda spásy své služby

v rámci dvou právních identit:
• Armáda spásy v České republice, z.s. (pro oblast sociálních služeb)
• Armáda spásy – církev (církevní záležitosti)
Cílem Armády spásy v České republice je fyzická, sociální, morální a duchovní podpora lidí všech věkových kategorií, a to na křesťanských principech. Cílovou skupinou
Armády spásy jsou všichni ti, kteří se ocitli v obtížné životní situaci, ale také ti, kteří
hledají jakoukoliv duchovní pomoc či oporu. Armáda spásy provozuje sociální zařízení
a komunitní centra, ve kterých poskytuje více než 60 registrovaných sociálních služeb. Každý den jejich služeb využívá přes tisíc znevýhodněných osob.

ZÁSADY PRÁCE V AS (HODNOTY ARMÁDY SPÁSY)
VÍRA – věříme, že každý člověk je Božím stvořením.
NADĚJE – po vzoru Ježíše Krista nabízíme naději každému, ať je v jakékoli situaci.
LÁSKA – ztělesňujeme Boží lásku, oslovujeme ostatní lidi a zajímáme se o ně.
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RESPEKT
• respektujeme důstojnost všech lidí;
• respektujeme kořeny a historii Armády spásy;
• respektujeme své kolegy a snažíme se vytvářet pracovní prostředí, které podporuje naše
poslání.

POCTIVOST
• chceme být čestní;
• chceme být důvěryhodní;
• při posilování našich systémů a postupů (vedení, řízení, financování,
majetkové a personální záležitosti) jsme odpovědní Bohu a sobě navzájem;
• používáme transparentní metody a postupy.
JEDNOTA
• jsme odhodláni pracovat společně jako jedna Armáda;
• povzbuzujeme a podporujeme se v konkrétních úkolech.

STRUKTURA

V ROCE 2020

Mezinárodní ústředí Armády spásy (Londýn)

6 krajů

Území Armády spásy – Nizozemsko, Česká republika, Slovensko

16 měst

Ústředí Armády spásy v ČR (Národní velitel)

10 křesťanských sborů a 1 misijní stanice

64 registrovaných sociálních služeb

Armáda spásy – církev

Armáda spásy v České republice, z. s.

Oblastní ředitelství

701 zaměstnanců

31 dobrovolníků v sociálních službách

ReShare

42 dobrovolníků ve sborech

Sbory a komunitní centra

ReShare Collect

29 let pomáháme v ČR

ReShare store

13 303 počet obsloužených uživatelů

Organizační jednotky
sociální služby,
ordinace praktického lékaře

ČLENSTVÍ V MEZINÁRODNÍCH A CELOREPUBLIKOVÝCH ORGANIZACÍCH:
FEANTSA – Evropská síť pro sítě a střechy pracující s lidmi bez domova
S.A.D. – Síť aktérů pro domov

Platforma 10 – neformální sdružení největších NNO v ČR

ČFPB – Česká federace potravinových bank (přidružené členství)

Ekumenická rada církví
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APSS ČR – Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky (přidružené členství)

EAPN ČR – Evropská síť proti chudobě

VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI V ARMÁDĚ SPÁSY
VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI V CÍRKVI V ROCE 2020
• Z důvodu Covid opatření se vedoucí sborů, členové i dobrovolníci začali hodně věnovat
praktické a akutní pomoci, převážně: šití a distribuci roušek, rozvozu potravin, dále pak
psychické i duchovní podpoře jednotlivců či celých rodin.
• Většina sborů začala natáčet online shromáždění a do online podoby bylo nutné převést
také ostatní aktivity či setkání.
• Mnoho důstojníků Armády spásy se aktivně zapojilo do potřebné práce v sociálních
službách.
• Zorganizovala se sbírka spacáků pro vznikající stanová městečka.
• Proběhla rekonstrukce sborové budovy v Brně.
• V březnu 2020 jsme za přítomnosti starosty Šumperka otevřeli dobročinný bazárek „Srdce Bohu, ruce lidem”.
• Po dobu letních prázdnin organizovala církev příměstské tábory pro děti a mládež.
• V roce 2020 jsme v několika městech začali nový projekt pro děti, a to Lego party a Lego klub.
• Vydalo se nové křesťanské CD „Pane prosím dej mi sílu“.
• Proběhla rozsáhlá rekonstrukce sboru a KC v Karlových Varech.

VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH V ROCE 2020
OBLAST ČECHY
• Od února došlo k podstatné změně pravidel azylového domu v Praze – nově jsou vpouštěni do zařízení i klienti pod vlivem alkoholu nebo
drog. Na této změně spolupracoval celý tým azylového domu více než rok, s cílem větší otevřenosti ke klientům se závislostí, a tedy
i větší možnosti řešení jejich potíží.
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• Proběhla rekonstrukce Centra sociálních služeb: výměna podlah, oken, budova má novou fasádu a opravenou střechu. V azylovém
domě bylo zrekonstruováno sociální zařízení.
• První vlna pandemie kromě omezení služeb přinesla také příležitost provozovat hostely, které se lidem bez domova otevřely jako ochra-

na před pobytem venku v době zákazu vycházení: Hostel Sir Toby’s fungoval tři měsíce a podařilo se zde vybudovat opravdovou komunitu. Další byl hostel Sophie’s. Oba hostely měly dohromady kapacitu 110 osob.
• Kvůli pandemii covidu fungovaly v Praze noclehárna a nízkoprahové denní centrum až do května nepřetržitě.
• V Praze, v objektu na ulici Lidická vznikla hygienická zdravotní stanice pro klienty terénního programu, ti zde mají k využití bezbariérovou
sprchu, malý šatník a od 1. 7. 2020 také pomoc zdravotního bratra.
• Pražský streetwork byl zapojen do distribuce ochranných pomůcek pro lidi bez domova. Za rok 2020 zaměstnanci rozdali 5.000 ks
roušek lidem žijícím přímo na ulici.
• Sociální služby v Jirkově prožívaly
v roce 2020 nesmírně silný příběh
jednoho ze svých uživatelů, příběh
naplněný odvahou, aktivitou, poté
zklamáním a zmarem, ale posléze
i novou nadějí. Své služby Jirkovští
udrželi i přes různé těžkosti spojené s covidovou situací, když např.
museli dojíždět pro d esinfekci
70 km daleko.
• Během covidových omezení
byla v Karlových Varech otevřena
nepřetržitě služba noclehárny.
Otevřely se tak stálé prostory
osobám bez přístřeší a zároveň se
omezil jejich pohyb na ulici.
• V Chodovském nízkoprahovém
denním centru navýšili počet
pracovních úvazků, a mohou tak
poskytovat osobám bez přístřeší poradenství, sprchu a šatník.
Zároveň v Chodově připravovali
nový klub nízkoprahovaho zařízení pro děti a mládež a přijali
tři nové zaměstnance.

OBLAST STŘEDNÍ MORAVA
• V Brně byla rozšířena provozní doba nízkoprahového denního centra, zároveň se zde zaměřují i na podporu osob bez přístřeší majících
psy a nemohou tak využít nabídky klasických soc. služeb.
• Podařilo se zajistit testovací zařízení a začalo se s testováním ve službách u každého s příznaky COVID 19. Díky přijatým opatřením
a testování se podařilo zajistit v rámci možností potřebné bezpečné prostředí pro další fungování sociálních služeb.
• V průběhu roku 2020 vznikla studie proveditelnosti pro transformaci objektu v Brně na Mlýnské ul. na novou službu „dům se zvláštním
režimem“ pro osoby bez přístřeší.
• V řadě sociálních bytů v rámci prevence bezdomovectví v Brně byla opravena sociální zařízení a obměněny kuchyňské linky.
• Díky podpoře a spolupráci ze strany města a městských částí jsme v rámci
dané sociální služby pomohli klientům se získáním 18 bytů a dva klienti
získali místo v Domově pro seniory.
• Protože Brno nedisponuje potřebnou kapacitou zdravotnických služeb
pro osoby bez přístřeší a jinak vyloučené z důvodu chudoby, byla zahájena
příprava ordinace pro tuto cílovou skupinu.
• V nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež (NZDM) v Brně a Přerově
jsme nabízeli podporu dětem při výuce a zajištovali pro ně dostupnost
online výuky přes naši výpočetní techniku.
• V Přerově nově vznikl prostor „klubu pro seniory“ s nabídkou staršího
ošacení.
• V Šumperku byly vytvořeny nové prostory pro „zimní programy“ a „karanténu“, a to pořízením obytného kontejneru, podařilo se zrealizovat opravu
poloviny objektu azylového domu.
• Dům se zvláštním režimem – Přístav v Šumperku se zapojil do národního projektu, jehož hlavním cílem je zkvalitňování služeb. Díky projektu
vzniká nová metodika pro práci s lidmi s demencí, s duševním onemocněním
a se závislostmi.
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• Města Brno, Přerov i Šumperk využívají spolupráce Armády spásy s Potravinovou bankou, v rámci které jsou zajišťovány nezbytné potraviny pro
osoby bez domova na území těchto měst.

OBLAST MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
• V lednu jsme začali poskytovat nově službu prevence bezdomovectví v novém městě, ve Frenštátě pod Radhoštěm.
• Převzali jsme do užívání 3 vozy spolufinancované z Moravkoslezského kraje, které slouží v Opavě, v Ostravě – v Domově Přístav
a v Ostravě – Domě pro ženy a matky s dětmi.
• V Havířově a v Opavě došlo k transformaci domu pro matky s dětmi na azylový dům pro rodiny s cílem posílit při řešení nepříznivé
sociální situace roli obou rodičů.
• Služby nocleháren fungovaly po část jarního
i podzim ního n ouzového stavu v celod ením režimu za účelem ochrany života i zdraví
uživatelů. Díky tomuto nastavení jsme přispěli
ke snížení pohybu lidí bez domova na ulici.
• V Krnově probíhaly dvě rozsáhlé rekonstrukce:
azylového domu pro matky s dětmi – podařilo
se realizovat 1. etapu a zrekonstruovat tak část
prostor na 1. bytovou jednotku a zároveň rekonstrukce nových prostor pro nízkoprahové služby noclehárny a nízkoprahového denního centra.
• V azylovém domě a noclehárně v Havířově se
nám podařilo zajistit výměnu tepelných čerpadel, které jsou součástí strategie „Zajištění
tepelného standardu pro klienty a zaměstnance”. V dalším roce bychom chtěli zateplit
budovu, v níž jsou obě služby poskytovány.
• Služby následné péče v Havířově si jako první
vyzkoušely režim karantény. Pracovníci poskytovali službu i v obytném karavanu stojícím
v areálu Domu pod svahem.
• V azylovém domě pro muže v Opavě nás
první vlna koronavirových opatření inspirovala

k úpravám v dispozičním uspořádání služby, kterou jsme rozšířili o další místnost na obou noclehárnách, a tím vzniklo více prostoru pro
umístění jednotlivých lůžek.
• V Domovech Přístav (v Ostravě a ve Frýdku-Místku) jsme se s ohledem na rizikovou skupinu seniorů pečlivě připravovali již na jaře.
Nákaza COVID 19 zasáhla oba naše domovy v Ostravě až s podzimní vlnou, na kterou jsme již byli více připraveni. Podařilo se nám díky
vysokému nasazení zaměstnanců a podpoře zdravotníků naší ordinace zabránit dalšímu šíření a v poměrně krátkém čase ji zvládnout.
• V našem největším azylovém domě Adelante v Ostravě jsme v 1. vlně pandemie udrželi kapacitu služby, dokonce se nám podařilo ji
navýšit kvůli vyšší poptávce. Díky nasazení zaměstnanců a podpoře firemních dárců jsme mohli rozšířit kapacitu služby pořízením tří
obytných kontejnerů. Při podzimní vlně jsme již procházeli dlouhou karanténou, se všemi opatřeními. Obytné kontejnery jsme natrvalo
zakoupili z nadačního příspěvku, a díky tomu můžeme být flexibilní v případě nákazy. Magistrát města zahájil provoz karanténního domu
pro lidi bez domova s prokázaným Covid-19, díky tomu se nám podařilo zvládnout situaci.
• Klíčovou roli v řešení nákazy mezi našimi klienty sehrála Ordinace Armády spásy. Naši zdravotníci pomáhali na střediscích, ale také v terénu,
a převáželi osoby s pozitivním testem do karanténního domu. Zde také naši zdravotníci zřídili ošetřovnu.
• V terénní službě Prevence bezdomovectví jsme se zaměřili na uspokojení základních potřeb – materiální a potravinovou pomoc
a snižování rizik spojených se šířením nákazy. Služby jsme poskytovali částečně telefonicky, osobní kontakt byl omezen.
• V nízkoprahových službách pro děti a mládež jsme, pokud to bylo možné, poskytovali bezpečný prostor pro trávení času, pomoc s distanční
výukou, komunikovali jsme také prostřednictvím sociálních sítí.
• Organizovali jsme pomoc seniorům v sociálně aktivizačních službách – především telefonickou podporu, dovoz nákupů a potravinové
pomoci. Pokud to bylo možné, realizovali jsme i aktivity v centru. V mnoha případech jsme zůstali jejich jediným kontaktem s okolním
světem.
• Kolegové z ambulantních služeb: nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, prevence bez
domovectví pomáhali v případě potřeby ve střediscích s pobytovými službami.
• Jsme velmi vděční za podporu veřejnosti: srdečně děkujeme mnoha jednotlivcům i firemním partnerům, kteří nám v této nelehké době
poskytli pomoc a podporu. Velmi dobře jsme spolupracovali také s Krajským úřadem i s Magistráty a obecními úřady. Velkou pozornost
a díky si zaslouží týmy pracovníků, které dokázaly přes všechna opatření spojená s Covid-19 flexibilně fungovat a být tu stále pro ty,
kteří potřebují pomoc.
PŘI OHLÉDNUTÍ NA VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI V ARMÁDĚ SPÁSY V ROCE 2020 JE PODSTATNÉ VYJÁDŘIT SKUTEČNĚ VELKÉ PODĚKOVÁNÍ
VŠEM ZAMĚSTNANCŮM, DŮSTOJNÍKŮM I DOBROVOLNÍKŮM, KTEŘÍ ODVEDLI OBZVLÁŠŤ NEUVĚŘITELNĚ OBĚTAVOU PRÁCI.
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CÍRKEV
Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něj věří, nezahynul, ale měl věčný život.BIBLE ,
Evangelium podle Jana, 3. kapitola

ARMÁDA SPÁSY – CÍRKEV
sídlo: Petržílkova 2565/23, 158 00 Praha 5
IČ 02144034
právní forma: církevní organizace
statutární zástupce: Pplk. Frank Gjeruldsen
datum registrace: 25. 9. 2013
T +420 251 106 424
ustredi@armadaspasy.cz
č.ú.: 263172859/0300
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KDO JSME
Armáda spásy je mezinárodní hnutí, které působí v ČR a bývalé ČSFR již více než 30 let.
Církev Armáda spásy je evangelikální součástí všeobecné křesťanské církve. Její poselství je založeno na Bibli.
Její služba je motivována Boží láskou. Jejím posláním je kázat evangelium, dobrou zprávu o Ježíši Kristu, a v Jeho
jménu naplňovat lidské potřeby bez jakékoli diskriminace.
Posláním a cílem Armády spásy je zajišťovat, organizovat a provádět křesťansky zaměřenou duchovní,
pastorační a sociální péči a službu zejména lidem ohroženým, osamělým, nemocným, zdravotně postiženým
a jinak potřebným a sociálně vyloučeným.
Klademe důraz na osobní zkušenost víry, která se projevuje posvěceným způsobem života a pomocí druhým
lidem. Věříme, že každý člověk má šanci, každý je důležitý a každý je cenný, protože Bůh miluje všechny lidi.
Proto chceme pomáhat.
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Pro každého

Děti – senioři –
mládež – dospělí –
rodiny…

Církevní sbory
(duchovní služba)

Komunitní centra

Pro veřejnost

Uživatelé
a zaměstnanci
sociálních služeb

Děti a mládež

Lidé ve vězení
a blízko k výstupu

Dobročinný
obchůdek
s posezením

Kaplanství

Akce a tábory

Vězeňská služba

Praha
Karlovy Vary
Brno
Přerov
Ostrava
Havířov
Opava
Šumperk
Krnov
Kopřivnice
Čermná

Praha
Karlovy Vary
Brno
Přerov
Ostrava
Havířov
Opava
Šumperk
Krnov

Šumperk
Krnov
Havířov
Opava
Ostrava
Přerov
Karlovy Vary

Praha
Karlovy Vary
Jirkov
Brno
Přerov
Ostrava
Bohumín
Havířov
Opava
Krnov
Kopřivnice
Frýdek Místek
Šumperk

Šumperk
Přerov
Ostrava
Brno
Kopřivnice

Přerov
Brno
Havířov
Šumperk

• Nedělní bohoslužby
• Pastorační péče
• Biblické vyučování
• Modlitební setkání
• Domácí skupinky
• Návštěvy nemocných

• Práce se seniory
• Práce s dětmi
• Práce s rodinami
• Rozdávání potravin

• Second hand
• oblečení
• domácí potřeby
• hračky
• Meeting point
• Místo na posezení
• Poradenství
• Informace

• Pastorační péče
• Biblické posezení
• Bohoslužby
• Osobní pohovory
• Praktická pomoc

• LEGO KLUB
• Příměstské tábory
• Národní dětský tábor
• Víkendy pro děti
• Akce pro mládež

• Návštěvy vězňů
• Dopisovaní
• Posílání balíčků

a osamělých
• Nedělní programy
pro děti
• Evangelizační akce
• Služba Romům

•
•
•

pro potřebné
Pomoc potřebným
Poradenství
Lekce Angličtiny

ex-uživatelům

s oblečením při
výstupu

• Modlitební setkání
• Volnočasové programy
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V DESETI SBORECH ARMÁDY SPÁSY ČR A JEDNÉ MISIJNÍ STANICI
BYLA PRŮMĚRNÁ TÝDENNÍ NÁVŠTĚVNOST:

BOHOSLUŽBY
262 osob

PRÁCE S DĚTMI
A MLÁDEŽÍ
79 osob

DUCHOVNÍ
PRÁCE PRO
DOSPĚLÉ
71 osob

PRÁCE
SE SENIORY
50 osob

SOCIÁLNÍ
POMOC
POTŘEBNÝM
88 osob

PASTORACE
VE SBORU
63 osob

KAPLANSKÁ
SLUŽBA V SOC.
SLUŽBÁCH
333 osob

VĚZEŇSKÁ
SLUŽBA
12 osob

(z toho duchovní
rozhovory: 75 osob)

PŘÍBĚH SVĚDECTVÍ

Byl jsem vysvobozen ze závislosti na drogách, svědectví pana K.
Chci Vám říct o Kristu, jak přišel do mého života. Více než 17 let jsem
byl na drogách. Asi ve 14 jsem začal kouřit trávu a vytvořil jsem si na
ní velkou závislost. Pak jsem poznal ještě tvrdší drogu, pervitin. Hned
napoprvé mi to dal kamarád do žíly a v tu chvíli, jak byl ten nájezd
drogy, jsem si řekl: tak toto je bomba, tak toto se mi líbí. Neužíval
jsem to každý den, ale zhruba 3x za měsíc. V té době už jsem měl
doma ženu a první dítě. Rodina mi však vůbec nic neříkala, drogy byly
pro mě silnější. Potom přišla do mého života ta největší zkáza: heroin.
V mém životě začalo peklo. Zpočátku jsem to kouřil. Potom mi to už
nestačilo, tak jsem si to píchl a v tu chvíli jsem ucítil to teplo, co to
je opravdu heroin a začal jsem to brát každý den. Zpočátku jsem to
tajil před manželkou, nic nevěděla, ale tuto drogu neutajíte, protože
Vám za chvíli přijdou absťáky. Úplně se změníte, už to nejste Vy, ta
droga Vás ovládne. Byl jsem zpěvákem ve slavné hudební skupině.
Pak už mě nezajímala ani muzika, protože heroin mě úplně ovládl
a já už nevěděl, co mám dělat. Neměl jsem, odkud brát peníze, tak jsem
se dostal tak daleko, že jsem začal krást. Nikdy jsem v životě nekradl
a měl jsem z toho strach, ale heroin mě dovedl tak daleko, že jsem začal
krást… Kradl jsem po obchodech a všude, kde se dalo, jen abych měl
na drogy. Nechal jsem i manželku s dětmi, protože jsem měl větší lásku
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k droze. A to už bylo úplně špatné, protože jsem neviděl nikoho kolem
sebe, ani rodinu, ani rodiče, jenom heroin. Spal jsem po venku, bylo mi
jedno, kam jdu. Jednou přišel zlom, předávkoval jsem se. Byla to hrůza,
druhý den jsem se probudil v nemocnici na přístrojích. V tu chvíli jsem
si uvědomil, že s tím musím přestat, že to nejde dál. Začal jsem upřímně
brečet a volat Boha do svého života a prosit ho, ať mi pomůže, protože
já už nemůžu. Už jsem 2x seděl, zažil jsem i kriminál a nechtěl jsem se
tam vracet. Droga, to je buď kriminál, nebo umřete, předávkujete se.
Věděl jsem, že můj bratranec chodí do církve, zavolali jsme našemu pastorovi Armády spásy, Igorovi Mamojkovi. On přišel a já jsem přijal Pána
do svého života. A v tu chvíli jsem něco zacítil ve svém srdci, v svém těle,
že toto není jenom tak a že Bůh je živý. Ale i přesto, že jsem ho přijal, asi
2x jsem si ještě drogu vzal. Ale to už mi ukazoval Pán, ať se rozhodnu,
jestli chci být tam, nebo tady, kde mi je líp. A já jsem se rozhodl pro
Krista, protože to je největší lékař v životě. Děkuji Pánu, že jsem ho mohl
poznat, Bůh je živý. Teď žiju v radosti, mám šest dětí, mám manželku,
se kterou mi to funguje, mám bratry a sestry v Kristu, zpívám v kapele
na bohoslužbách a můžu si užívat radostný život s Pánem. Sepsáno
z rozhlasového pořadu „Magazín z regionu“.

DŮLEŽITÉ MILNÍKY 2020
Tak jako celý svět, zasáhl v roce 2020 COVID-19 výrazně i práci sborů.
Z osobních setkání se prakticky ze dne na den stala online spojení a vše bylo nutné uzpůsobit vzniklé situaci.
Chtěli jsme být lidem blízko, ale u většiny panoval velký strach. Vše se točilo hlavně kolem šití a distribuce
roušek, rozvozu potravin a psychické i duchovní podpory jednotlivců či celých rodin. V průběhu roku se vše
měnilo dle nařízení vlády. Chvíli bylo lépe, chvíli zase hůře. Rok byl jako na vlnách. Věříme, že Bůh je s námi,
a tuto naději se snažíme předávat i lidem, kterým se věnujeme.

Sborová služba během COVID-19, rok 2020
Šití a rozdávání roušek

Více než 3000 ks

Potraviny, rozdané potřebným

Více než 10 000 kg

Psychická a pastorační pomoc potřebným

Více než 2 400 osob

Sociální pomoc jako spacáky, stany a ostatní

Více než 800 potřebných

Telefonáty a SMS na povzbuzení potřebným

Více než 4 000 x

Online shromáždění

Více než 120 x a více než 20.000 sledujících

Služba seniorům

Více než 1 200 osob

Finance

Modlitební setkání

Přes 1 200 x

Desátky

525.425 Kč

Práce s dětmi a mládeží

Více než 1 200 osob

Sbírky

207.683 Kč

Biblické hodiny

1 600 x

Dary od FO

374.734 Kč

Mimo duchovní péči se mnoho důstojníků zapojilo ve svém působišti do praktické pomoci dle momentální potřeby. Například v Praze při noční službě přijímáním
potřebných na vznikající noclehárně nebo pomocí v péči o seniory v sociálních službách Armády spásy. Ve všech městech aktivně rozváželi potraviny a roušky potřebným.
V Ostravě pomáhali s rozvozem polévek lidem bez domova. Zorganizovali sbírku spacáků a stanů po celé ČR.
13
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LEGO KLUB A PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
V roce 2020 jsme v několika městech začali nový projekt pro děti, a to Lego party a Lego klub.
Obdrželi jsme darem stavebnice Lego, za což jsme opravdu vděčni. Rozjetý projekt jsme museli
pozastavit z důvodu covidové situace. Až to situace dovolí, hodláme v klubech pokračovat. Pro
děti jsme také s Evangelickou církví spoluorganizovali příměstský tábor, který proběhl v červenci.

VYDÁNÍ KNIHY
„V NEPŘÁTELSKÉM TÁBOŘE“
Armáda spásy vydala knihu Josefa Korbela, která pojednává
o jeho zkušenostech z komunistického vězení v 50. letech.
Knihu si můžete objednat na emailu ustredi@armadaspasy.cz

DOBROČINNÝ BAZÁREK ARMÁDY SPÁSY
V březnu 2020 jsme za přítomnosti starosty Šumperka otevřeli dobročinný bazárek „Srdce Bohu, ruce lidem”, který funguje jako forma veřejné sbírky pod naším
Komunitním centrem. Do bazárku mohou lidé věnovat starší i nové věci, oblečení,
hračky, knihy a získané prostředky jsou použity pro službu komunitního centra
a sboru. Součástí bazárku je i posezení s možností zakoupení kávy nebo čaje, a také
dětský koutek.

VYDÁNÍ CD „PANE PROSÍM DEJ MI SÍLU“
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Hudební titul “Pane, prosím dej mi sílu” se natáčel téměř dva roky. Hlavním aktérem je Pavel
Dirda, klávesista, který ve svém životě doprovázel nejednu velkou hvězdu na koncertech či
v hudebních studiích. Je členem Armády spásy a s vděčností Bohu se rozhodl věnovat svůj čas
a talent do natáčení křesťanského moderního CD. Hudební titul se vyznačuje velkou žánrovou
pestrostí, je to i tím, že se na něm podílel zástup více než třiceti hudebníků. Z velké části jde
o členy sboru Brno nebo profesionální hudebníky. Písněmi a zpěvem se také podílel důstojník Igor
Mamojka. Můžete slyšet moderní funkové rytmy, ale také opravdové trubky či žestě, v písních,
které vedou k nebeským myšlenkám.

Kontakty:

FRANK GJERULDSEN,Pplk.
národní velitel
T: 734 851 697
frank.gjeruldsen@armadaspasy.cz

TONE GJERULDSEN, Pplk.
zástupce národního velitele
tone.gjeruldsen@armadaspasy.cz

HENK VAN HATTEM, Mjr.
národní ředitel sborové práce
T: 737 215 415
henk.vanhattem@armadaspasy.cz

ARDI VAN HATTEM, Mjr.
tajemnice pro rozvoj duchovního života a kaplanství
T: 773 795 018
ardi.vanhattem@armadaspasy.cz

SBOR PRAHA
Petržílkova 2514/29, 158 00 Praha 13
Přemysl Kopeček
T: 607 138 006
premek.kopecek@armadaspasy.cz

SBOR BRNO
Staňkova 354/6, 602 00 Brno
Igor Mamojka
T: 773 795 005
igor.mamojka@armadaspasy.cz

SBOR OSTRAVA – PORUBA
M. Majerové 1733/6, 708 00 Ostrava-Poruba
František Pekárek, Andrea Pekárková
T: 773 770 130
sbor.ostrava@armadaspasy.cz
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Kontakty:
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SBOR HAVÍŘOV

SBOR KRNOV

SBOR ŠUMPERK

J. Seiferta 1483/8, 736 01 Havířov – Město
Daniel Biško
T: 773 795 004
daniel.bisko@armadaspasy.cz

Opavská 251/26, 794 01 Krnov
Janneke Rozema
T: 773 795 029
sbor.krnov@armadaspasy.cz

Radniční 344/25, 787 00 Šumperk
Aleš Malach
T: 772 795 009
ales.malach@armadaspasy.cz

SBOR KARLOVY VARY

SBOR OPAVA

Jugoslávská 1274/16, 360 01 Karlovy Vary
Olga Zdeňková
T: 773 795 028
olga.zdenkova@armadaspasy.cz

Rybářská 484/86, 746 01 Opava
Frieda Hanouwer
T: 773 770 195 (překladatelka)
frieda.hanouwer@armadaspasy.cz

SBOR KOPŘIVNICE

SBOR PŘEROV

Francouzská 1181/26, 742 21 Kopřivnice
Petr Kováčik
T: 773 795 010
petr.kovacik@armadaspasy.cz

9. května 2481/107, 750 02 Přerov
Albín Vágai
T: 773 795 030
albin.vagai@armadaspasy.cz

PŘÍBĚH

Pan F.
Minulý rok byl pro mě a mou rodinu hodně těžký. Nejen finančně. Máme šest dětí,
a když není práce, nejsou ani peníze a vše je složitější. Do toho všeho mi v první vlně covidu zemřela velmi blízká osoba. Na pohřbu jsem slyšel mluvit pastora Armády spásy.
Uklidnil mě, mluvil hezky jak o životě blízké osoby, tak i o Bohu. S pastorem jsme se
seznámili a začali navštěvovat sbor Armády spásy. Otevřel se mi nový, duchovní svět.
Také jsem moc vděčný i za hmotnou pomoc, kterou nám sbor poskytl. Ať už potraviny
či oblečení, hračky, byla to pro nás velká pomoc. V minulosti jsme měli všeho dostatek.
Ale teď, když jsem ztratil zaměstnání, potřebovali jsme pomocnou ruku. To ale není
vše. Na konci roku jsem byl hodně nemocný, a dokonce covid pozitivní, díky Bohu byla
alespoň rodina zdravá. V našem malém bytě se tato situace těžce zvládala, každým

dnem mi bylo hůře. Kašel, špatné dýchání, bolení kloubů a celého těla. Bezmoc začala
mít vliv i na mou psychiku. Když už bylo nejhůře, vzpomněl jsem si na naše telefonické
rozhovory s pastorem a na biblický text z Jakubovy epištoly. Tam jsme četli, že modlitbu spravedlivého Bůh slyší. Tak jsem klekl u svého lůžka, vyznal jsem hříchy, udělal
pokání a modlil jsem se za uzdravení. Vím, že i někteří bratři a sestry ze sboru se za mě
hodně modlili. Bylo mi líto, že jsem nemocný, měl jsem pocit, že umřu, bylo mi líto
i hříchů, které jsem v životě udělal a bál jsem se o svou rodinu. Během modlitby přišla
úleva a pocit, že Bůh mě slyšel. Usnul jsem. Ráno jsem se probudil, zázrakem úplně
v pořádku. Kašel, bolesti a slabost, vše bylo pryč. Vstal jsem z postele a děkoval Bohu.

10
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SBOROVOU PRÁCI můžete podpořit zasláním finančního daru na účet veřejné sbírky 289515442/0300. Děkujeme moc za Vaši podporu!

18

SOCIÁLNÍ SLUŽBY
Posláním služeb Armády spásy v České republice, z. s. je naplňovat sociální, zdravotní a duchovní potřeby lidí, kteří zažívají ohrožení,
osamělost, nemoc, zdravotní postižení, sociální vyloučení a jsou jinak potřební.

Lidé
bez domova

Lidé ohrožení
ztrátou bydlení

Lidé závislí
na návykových
látkách

Děti a mládež

Rodiny s dětmi
v tíživé situaci

Osamělí
senioři a osoby
se zdravotním
postižením

ARMÁDA SPÁSY V ČESKÉ REPUBLICE, z. s.
sídlo: Petržílkova 2565/23, 158 00 Praha 5
IČ 40613411
právní forma: spolek
statutární zástupce: Pplk. Frank Gjeruldsen
datum registrace: 17. 5. 1990
T +420 251 106 424
ustredi@armadaspasy.cz
č.ú.: 475335373/0300
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LIDÉ
BEZ DOMOVA

TERÉNNÍ PROGRAMY
Nabídka podpory a spolupráce lidem žijícím na ulici v jejich prostředí (na ulicích, v parcích
apod.), a nabídka pomoci a podpory v nelehké životní situaci, nabídka návazných služeb.
Jde o první linii našich služeb.

POČET SLUŽEB:

POČET UŽIVATELŮ: 3 651

Příběh klienta:

„Z venkovního přístřešku postupně až do samostatného bydlení.
Doprovodili jsme pana A. všemi stupni našich služeb.“
Pana A. jsme potkali při naší terénní službě, ve venkovním přístřešku. Byl tichý, nedůvěřivý
a bázlivý. Trápily jej kožní problémy, absence dokladů, dluhy. Dále také špatné vztahy
v rodině a problém s alkoholem. V minulosti bydlel na ubytovně, ale nedokázal platit stále se
zvyšující nájemné, proto jej vystěhovali a ocitl se na ulici. Zmapovali jsme jeho nepříznivou
sociální situaci a představili mu ambulantní služby Armády spásy. Zanedlouho jsme se již
potkali v denním centru a hovořili jsme o potřebných krocích. Nejprve si vyřídil občanský
průkaz. Docházel na denní centrum a přespával v noclehárně. Brzy přešel na azylový dům.
Byl nekonfliktní, přátelský, jak k ostatním uživatelům, tak k zaměstnancům, respektoval
pravidla služby a domovní řád a spolupracoval při řešení své nepříznivé sociální situace. Asi
po půl roce si našel zaměstnání, ve kterém zůstal do konce pracovní smlouvy (1 rok). Díky
tomu začal splácet dluhy, z čehož měl velkou radost, začal být sebejistější a spokojenější.
Nastoupil do nového zaměstnání, kde může uplatnit své vyučení a získat praxi v oboru.
Po roce pobytu na azylovém domě se přestěhoval do bytu azylového domu, kde má větší
soukromí a prostor pro přípravu na samostatné bydlení. Jeho cílem je úplné zaplacení dluhů
a samostatné bydlení bez podpory jakékoliv sociální služby.
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Podpořit naše TERÉNNÍ PROGRAM
můžete online na

nebo prostřednictvím účtu
veřejné sbírky 265571036/0300

Kontakty:

PRAHA
Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10
Jan Desenský, DiS., ředitel
T: 777 497 200
jan.desensky@armadaspasy.cz

BRNO
Mlýnská 316/25, 602 00 Brno
Ing. Ivan Borek, ředitel
T: 737 215 412
ivan.borek@armadaspasy.cz

OSTRAVA
U Nových válcoven 1592/9A, 709 00 Ostrava
Mgr. Tomáš Hruška, ředitel
T: 737 215 411
tomas.hruska@armadaspasy.cz

HAVÍŘOV
Na Spojce 807/2, 736 01 Havířov – Město
Mgr. Tomáš Kolondra, ředitel
T: 737 215 426
tomas.kolondra@armadaspasy.cz

KRNOV
Opavská 251/26, 794 01 Krnov
Mgr. Jiří Ivanov, DiS, ředitel
T: 737 215 429
jiri.ivanov@armadaspasy.cz

OPAVA
Nákladní 390/24, 746 01 Opava
Gerhard Karhan, ředitel
773 770 184
gerhard.karhan@armadaspasy.cz
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LIDÉ
BEZ DOMOVA

NÍZKOPRAHOVÁ DENNÍ CENTRA
Poskytnutí místa k odpočinku osobám bez přístřeší v teple s možností využít sociální
poradenství, podporu, sprchu a stravu.

POČET SLUŽEB:

POČET UŽIVATELŮ: 3 506

Příběh klienta:

„Díky pobytu v karanténním domě začal abstinovat a řešit dávno
neřešené záležitosti.“
Pan J. žil na ulici asi 15 let. Byli jsme s ním v kontaktu při naší terénní práci, a občas přišel i do
denního centra. Celou dobu se potýkal s problémy s alkoholem. Několikrát podstoupil protialkoholní léčbu a mockrát se pokoušel přestat sám bez pomoci. Nikdy se mu ale nepodařilo
zůstat střízlivý déle než pár týdnů. V období druhé vlny pandemie se začal cítit po zdravotní
stránce čím dál hůř, a tak jsme ho s podezřením na Covid-19 převezli z ulice do karanténního domu. Test prokázal, že je negativní, proto jsme ho museli odvézt zpět. Rozhodl se,
že už nechce na ulici a pojede s námi do nízkoprahového denního centra.
Dohodli jsme se na spolupráci, a tak s naší podporou začal zařizovat vše, co za posledních
15 let nedokázal. Má znovu doklady, je evidován na úřadu práce, pobírá dávky pomoci v hmotné nouzi a dále pracujeme na tom, aby si našel práci a bydlení. Pro něj je ale
nejdůležitější to, že už 73 dní nepije. Ví, že nemá ještě zdaleka vyhráno, všichni mu však
držíme palce a chceme ho i nadále podporovat. Velmi pozitivní je pro nás i zjištění, že jeho
úspěch zaznamenali i jeho spolunocležníci z ulice. Jeden z nich, který svou situaci neřeší
několik let, se vyjádřil slovy: „Když já ho vidím, tak mám chuť si taky vyřídit občanku.“
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Podpořit naše NÍZKOPRAHOVÁ
DENNÍ CENTRA můžete online na

nebo prostřednictvím účtu
veřejné sbírky 265571036/0300

Kontakty:

PRAHA

KRNOV

Tusarova 1271/60, 170 00 Praha 7
Mgr. et Mgr. Jitka Modlitbová, ředitelka
T: 737 215 419
jitka.modlitbova@armadaspasy.cz

Čsl. armády 837/36b, 794 01 Krnov
Mgr. Jiří Ivanov, DiS, ředitel
T: 737 215 429
jiri.ivanov@armadaspasy.cz

BRNO

OPAVA

Mlýnská 316/25, 602 00 Brno
Ing. Ivan Borek, ředitel
T: 737 215 412
ivan.borek@armadaspasy.cz

Nákladní 390/24, 746 01 Opava
Gerhard Karhan, ředitel
T: 773 770 184
gerhard.karhan@armadaspasy.cz

OSTRAVA

ŠUMPERK

U Nových válcoven 1592/9A, 709 00 Ostrava
Mgr. Tomáš Hruška, ředitel
T: 737 215 411
tomas.hruska@armadaspasy.cz

Vikýřovická 1495, 787 01 Šumperk
Bc. Alena Krejčí, ředi-telka
T: 737 215 408
alena.krejci@armadaspasy.cz

KARLOVY VARY
Merklínská 15, 360 10 Karlovy Vary – Sedlec
Bc. Martin Roušal, ředitel
T: 737 215 407
martin.rousal@armadaspasy.cz
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LIDÉ
BEZ DOMOVA

NOCLEHÁRNY
Poskytnutí noclehu osobám bez přístřeší – v suchu a teple s využitím hygienického zázemí,
nabídkou teplého čaje či stravy, charitativního šatníku a s možností využití podpory sociálních
pracovníků.

POČET SLUŽEB:

POČET UŽIVATELŮ: 2 903

Příběh klienta:

„S pomocí Nocleženek jsme jeho situaci podchytili včas.“
Pana M. jsme potkávali často při naší terénní práci, ale nabídky naší pomoci dlouho odmítal.
V poslední době se mu ovšem zhoršil zdravotní stav. Díky zdravotní pomoci z naší Ordinace
pro chudé se podařilo jeho potíže podchytit a řešit. V té době ale nemohl zůstat na ulici, proto využíval službu noclehárny. Na její úhradu však neměl peníze. Kvůli zdravotnímu stavu si
nemohl přivydělat a na dávky hmotné nouze neměl nárok. Byl vděčný, že jsme mu nabídli
tzv. Nocleženky, které pro tyto případy máme k dispozici. Zároveň jsme mu pomohli vyřídit
občanský průkaz i kartu pojištěnce a evidenci na úřadu práce. Poté jsme společně napsali
žádost o umístění do Domova Přístav. Brzy se nám ozvali s příznivou zprávou, že se uvolnilo
místo, a my jsme ho tam převezli. Jsme rádi, že je o pana M. dobře postaráno.

Podpořit naše NOCLEHÁRNY
můžete online na
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nebo prostřednictvím účtu
veřejné sbírky 265571036/0300

Kontakty:

PRAHA
Tusarova 1271/60, 170 00 Praha 7
Mgr. et Mgr. Jitka Modlitbová, ředitelka
T: 737 215 419
jitka.modlitbova@armadaspasy.cz

BRNO
Mlýnská 316/25, 602 00 Brno
Ing. Ivan Borek, ředitel
T: 737 215 412
ivan.borek@armadaspasy.cz

OSTRAVA
Noclehárna pro muže
U Nových válcoven 1592/9A, 709 00 Ostrava
Mgr. Tomáš Hruška, ředitel
T: 737 215 411
tomas.hruska@armadaspasy.cz

Noclehárna pro ženy
U Nových válcoven 1592/9A, 709 00 Ostrava
Mgr. Tomáš Hruška, ředitel
T: 737 215 411
tomas.hruska@armadaspasy.cz

HAVÍŘOV
Noclehárna pro muže
Na Spojce 807/2, 736 01 Havířov
Mgr. Tomáš Kolondra, ředitel
T: 737 215 426
tomas.kolondra@armadaspasy.cz

KARLOVY VARY
Nákladní 205/7, 360 05 Karlovy Vary
Bc. Martin Roušal, ředitel
T: 737 215 407
martin.rousal@armadaspasy.cz

KRNOV
Čsl. Armády 837/36b, 794 01 Krnov
Mgr. Jiří Ivanov, DiS., ředitel
T: 737 215 429
jiri.ivanov@armadaspasy.cz

OPAVA
Noclehárny pro muže
Nákladní 390/24, 746 01 Opava
Gerhard Karhan, ředitel
T: 737 215 427
gerhard.karhan@armadaspasy.cz

Noclehárna pro ženy
Rybářská 484/86, 746 01 Opava
Gerhard Karhan, ředitel
T: 737 215 427
gerhard.karhan@armadaspasy.cz

ŠUMPERK
Vikýřovická 1495, 787 01 Šumperk
Bc. Alena Krejčí, ředitelka
T: 737 215 408
alena.krejci@armadaspasy.cz

JIRKOV
Boženy Němcové 1059, 431 11 Jirkov
Bc. Zuzana Horčíková, ředitelka
T: 773 770 285
zuzana.horcikova@armadaspasy.cz
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LIDÉ
BEZ DOMOVA

AZYLOVÉ DOMY PRO JEDNOTLIVCE
Časově ohraničené ubytování s intenzivní sociální prací, mající za cíl co největší osamostatnění
uživatele.

POČET SLUŽEB:

POČET UŽIVATELŮ: 931

Příběh klienta:

„V naší službě měl možnost srovnat si své hodnoty a cíle.“
Pan R. měl velké dluhy, byl nezaměstnaný, a žil delší dobu na ulici. Před rokem se rozhodl
přijít do azylového domu. Zde měl příležitost k nadechnutí, nabrání nových sil a řešení
akutních zdravotních problémů. S podporou sociálního pracovníka si postupně utřídil své
priority a reálné cíle. Pan Robert si stanovil jasný cíl – získat své bydlení. Po třech měsících
v azylovém domě přešel na samostatnější bydlení v tréninkovém bytě, který je součástí
služby azylového domu. Zde s podporou zaměstnanců osvěžil potřebné návyky: pravidelnou platbu za nájem a služby, úklid bytu i nebytových prostor, vlastní zodpovědnost
k dodržování schůzek na úřadech. Rozhodl se také splácet dluhy za elektřinu a za odpady.
I když si stanovil nejmenší možné částky, věřitelé na návrh kývli. V současnosti se pan R.
stále ještě učí bydlet samostatně, ale jeho cílem je brzy z tréninkového bytu odejít a získat
své dlouhodobé bydlení.
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Podpořit naše AZYLOVÉ DOMY
můžete online na

nebo prostřednictvím účtu
veřejné sbírky 265571036/0300

Kontakty:

PRAHA

HAVÍŘOV

KRNOV

Tusarova 1271/60, 170 00 Praha 7
Mgr. et Mgr. Jitka Modlitbová, ředitelka
T: 737 215 419
jitka.modlitbova@armadaspasy.cz

Na Spojce 807/2, 736 01 Havířov
Mgr. Tomáš Kolondra, ředitel
T: 737 215 426
tomas.kolondra@armadaspasy.cz

Čsl. Armády 837/36b, 794 01 Krnov
Mgr. Jiří Ivanov, DiS., ředitel
T: 737 215 429
jiri.ivanov@armadaspasy.cz

BRNO

JIRKOV

OPAVA

Mlýnská 316/25, 602 00 Brno
Ing. Ivan Borek, ředitel
T: 737 215 412
ivan.borek@armadaspasy.cz

Boženy Němcové 1059, 431 11 Jirkov
Bc. Zuzana Horčíková, ředitelka
T: 773 770 285
zuzana.horcikova@armadaspasy.cz

OSTRAVA

KARLOVY VARY

U Nových válcoven 1592/9A, 709 00 Ostrava
Mgr. Tomáš Hruška, ředitel
T: 737 215 411
tomas.hruska@armadaspasy.cz

Nákladní 205/7, 360 05 Karlovy Vary
Bc. Martin Roušal, ředitel
T: 737 215 407
martin.rousal@armadaspasy.cz

Nákladní 390/24, 746 01 Opava
Gerhard Karhan, ředitel
T: 737 215 427
gerhard.karhan@armadaspasy.cz

ŠUMPERK
Vikýřovická 1495, 787 01 Šumperk
Bc. Alena Krejčí, ředitelka
T: 737 215 408
alena.krejci@armadaspasy.cz
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LIDÉ OHROŽENÍ
ZTRÁTOU
BYDLENÍ

PREVENCE BEZDOMOVECTVÍ (SOCIÁLNÍ BYDLENÍ)
Poskytnutí podpory k získání a udržení bydlení v běžné bytové zástavbě ohroženým
jednotlivcům a rodinám.

POČET SLUŽEB:

POČET UŽIVATELŮ: 747

Příběh klienta:

„Zpočátku se zdálo, že je situace neřešitelná, ale krok za krokem jsme
postupovali ke zlepšení.“
Paní M. přišla v době „koronavirové“ o práci, jako mnoho dalších. Následkem toho bydlela
v garáži. Kvůli práci totiž odcestovala, a když se vrátila, neměla kde bydlet. Neodhlásila se
totiž z dosavadního bydlení, a protože jej neplatila, byl byt vystěhován. Velmi těžká situace
nastala také s péčí o syna, naštěstí se mohl uchýlit k babičce. Paní skončila na ulici, bez
dítěte, bez práce a nanejvýš zoufalá.
Obrátila se na naši službu, již dříve jsme jí totiž pomáhali se školní přípravou syna. Následující kroky byly jasné – vyřídit potřebné doklady a navedení dávek, aby se co nejdříve uspíšila
situace s bydlením. Ale zdálo se, že je situace neřešitelná – na ubytovnách ji bez vstupního
poplatku nechtěli přijmout, na azylových domech byla kapacita naplněná. Dávku mimořádné
okamžité pomoci pro uhrazení vstupního poplatku jí neschválili. S naší pomocí si paní Marie podala žádost o byt ve službě Prevence bezdomovectví a taktéž o sociální bydlení ve
městě. Společně jsme krok za krokem postupovali ke zlepšení situace. Pozitivní bylo, když
paní M. zjistila, že je stále evidovaná na úřadu práce. Brzy jí byla přiznána dávka mimořádné
okamžité pomoci, díky níž si může vyřídit doklady a díky nim pak potřebné dávky. I nadále
chce s naší službou spolupracovat, chce si najít práci, a nebýt závislá na sociálních dávkách.
Má radost, že její syn bude mít ve škole vyznamenání a situace s bydlením se také obrací
k lepšímu.
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Podpořit naše PREVENCE
BEZDOMOVECTVÍ můžete online
na

nebo prostřednictvím účtu
veřejné sbírky 265571036/0300

Kontakty:

PRAHA

BOHUMÍN

HAVÍŘOV

Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10
Jan Desenský, DiS., ředitel
T: 777 497 200
jan.desensky@armadaspasy.cz

Trnková 320, 735 51 Bohumín – Pudlov
Mgr. Marcela Stryjová, ředitelka
T: 737 215 431
marcela.stryjova@armadaspasy.cz

Na Spojce 807/2, 736 01 Havířov – Město
Mgr. Tomáš Kolondra, ředitel
T: 737 215 426
tomas.kolondra@armadaspasy.cz

BRNO

FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM

KOPŘIVNICE

Staňkova 354/4, 602 00 Brno
Mgr. Ivana Kudělová, ředitelka
T: 737 215 425
ivana.kudelova@armadaspasy.cz

Martinská čtvrť 1136, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
Mgr. Petra Morcinková, DiS., ředitelka
T: 737 215 433
petra.morcinkova@armadaspasy.cz

Horní 1112/21, 742 21 Kopřivnice
Mgr. Marcela Stryjová, ředitel
T: 737 215 431
marcela.stryjova@armadaspasy.cz

OSTRAVA
Palackého 741/25, 702 00 Ostrava 1
Mgr. Marcela Stryjová, ředitelka
T: 737 215 431
marcela.stryjova@armadaspasy.cz

FRÝDEK-MÍSTEK
ČS armády 797, 738 01 Frýdek-Místek
Mgr. Petra Morcinková, DiS., ředitelka
T: 737 215 433
petra.morcinkova@armadaspasy.cz
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LIDÉ ZÁVISLÍ
NA NÁVYKOVÝCH
LÁTKÁCH

SLUŽBY NÁSLEDNÉ PÉČE
Poskytnutí podpory osobám závislým na alkoholu nebo gamblingu v nalezení cesty k trvalé
abstinenci a začlenění zpět do společnosti.

POČET SLUŽEB:

POČET UŽIVATELŮ: 60

Příběh klienta:

„Pokud bych nebyl na Vyhlídce, sáhl bych po droze nebo alkoholu.“

30

Pana L. k nám přivedla závislost na droze a alkoholu. Byla mu také diagnostikována periodická depresivní porucha, s tou bojuje asi deset let. Během této doby byl šestkrát
dlouhodobě hospitalizován na psychoterapeutickém oddělení a naposledy na oddělení
závislostí v Kroměříži. Byl to kolotoč hospitalizací, potom získání práce a bydlení. Nějakou
dobu žil samostatně, ale se zhoršujícím psychickým stavem vždy došlo k zneužívání drog,
a pokud nebyly, tak alkoholu. Současně se úplně izoloval od ostatních lidí a čím dál více
se propadal po pomyslné spirále deprese až na úplné dno. V těchto stavech pro něj bylo
jediným východiskem ukončení života, o což se také pokusil.
Ještě v léčebně se dověděl o možnosti vrátit se do života s pomocí určitého mezistupně –
programu na Vyhlídce: „Využil jsem toho a jsem rád. Díky práci v komunitě a s terapeutickým týmem mám možnost pracovat na sobě. Hlavní je pro mě zvládání krizových situací bez
návykových látek. Včas kontaktovat lékaře a aktuální situaci řešit jak s ostatními klienty,
spolupracovníky, tak s pracovníky Vyhlídky. Během ročního pobytu jsem se několikrát dostal do stavu, kdy vím, že pokud bych nebyl tady na Vyhlídce, opět bych sáhl po droze nebo
alkoholu. Vždy jsem včas kontaktovat psychiatra a pomocí přenastavení medikace a individuálních pohovorů s pracovníky Vyhlídky jsem byl schopen situaci zvládnout. Uvědomuji
si, že tyto epizody budu zažívat po zbytek svého života a jsem rád, že se mi daří tyto stavy
řešit správným způsobem. Každou epizodu beru jako věc, která mě vlastně posílí a posunuje
v procesu vše zvládat i po opuštění Vyhlídky. Nad odchodem přemýšlím, a tím jak získávám
větší sebedůvěru je pro mě stále reálnější si představit, že se postavím na vlastní nohy
a budu schopen žít plnohodnotný život i s duševní poruchou. To je to, co si přeji a čeho chci
dosáhnout.“
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Podpořit naše SLUŽBY NÁSLEDNÉ
PÉČE můžete online na

nebo prostřednictvím účtu
veřejné sbírky 265571036/0300

Kontakty:

HAVÍŘOV
Dům pod Svahem
Pod Svahem 284/1, 736 01 Havířov
Mgr. Tomáš Kolondra, ředitel
T: 737 215 426
tomas.kolondra@armadaspasy.cz

Vyhlídka
Obránců míru 618/5, 736 01 Havířov
Mgr. Tomáš Kolondra, ředitel
T: 737 215 426
tomas.kolondra@armadaspasy.cz

31

DĚTI A MLÁDEŽ

NÍZKOPRAHOVÁ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Nabízí bezpečné místo k trávení volného času a individuální podporu při řešení osobních,
rodinných nebo školních problémech pro děti a mládež vyrůstajících v sociálně vyloučených
lokalitách.

POČET SLUŽEB:

POČET UŽIVATELŮ: 856

Příběh klienta:

„Pracovali jsme s ním na dálku, povídali si a doprovázeli ho. Nakonec
závěrečné zkoušky zvládl a pokračuje ve studiu.“
B. navštěvuje Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež od raného dětství. Po uzavření sociální služby kvůli pandemii v březnu 2020 se podařilo pracovníkům zajistit „klub na Facebooku“ a s B. tak zůstat v kontaktu. V té době jej čekaly závěrečné zkoušky na středním
odborném učilišti a plánoval dokončit autoškolu. Nouzový stav i vydaná omezení značně
ztížily jeho přístup k učivu i celou komunikaci s vyučujícími a spolužáky. B. zároveň procházel
bolestivým rozchodem, ztrácel motivaci a chuť školu dokončit. S B. jsme na dálku pracovali
na přípravě do školy i do autoškoly, povídali si a v mnohém ho podporovali a doprovázeli
vztahovým trápením. Spolupráce pokračovala i po tom, co se klub znovu otevřel. Praktické
i teoretické závěrečné zkoušky nakonec zvládl a nadále pokračuje ve studiu dalšího oboru
a na dokončení jízd v autoškole.
Podpořit naše NÍZKOPRAHOVÁ ZAŘÍZENÍ
PRO DĚTI MLÁDEŽ můžete online na
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nebo prostřednictvím účtu
veřejné sbírky 265571036/0300

Kontakty:

BRNO

JIRKOV

CHODOV

Staňkova 354/4, 602 00 Brno
Mgr. Ivana Kudělová, ředitelka
T: 737 215 425
ivana.kudelova@armadaspasy.cz

Školní 1727, 431 11 Jirkov
Bc. Zuzana Horčíková, ředitelka
T: 773 770 285
zuzana.horcikova@armadaspasy.cz

Budovatelů 677, 357 35 Chodov
Bc. Martin Roušal, ředitel
T: 737 215 407
martin.rousal@armadaspasy.cz

Körnerova 221/1, 602 00 Brno
Mgr. Ivana Kudělová, ředitelka
T: 737 215 425
ivana.kudelova@armadaspasy.cz

KARLOVY VARY

KOPŘIVNICE

Nákladní 205/7, 360 05 Karlovy Vary
Bc. Martin Roušal, ředitel
T: 737 215 407
martin.rousal@armadaspasy.cz

Francouzská 1181/26, 742 21 Kopřivnice
Mgr. Marcela Stryjová, ředitelka
T: 737 215 431
marcela.stryjova@armadaspasy.cz

Kubíčkova 23, 635 00 Brno
Mgr. Ivana Kudělová, ředitelka
T: 737 215 425
ivana.kudelova@armadaspasy.cz

OSTRAVA
Palackého 741/25, 702 00 Ostrava 1
Mgr. Marcela Stryjová, ředitelka
T: 737 215 431
marcela.stryjova@armadaspasy.cz

HAVÍŘOV
SNP 805/2, 736 01 Havířov
Mgr. Tomáš Kolondra, ředitel
T: 737 215 426
tomas.kolondra@armadaspasy.cz

KRNOV

PŘEROV

Opavská 251/26, 794 01 Krnov
Mgr. Jiří Ivanov, DiS., ředitel
T: 737 215 429
jiri.ivanov@armadaspasy.cz

9. května 2481/107, 750 02 Přerov
Mgr. Pavel Šíma, ředitel
T: 737 215 416
pavel.sima@armadaspasy.cz

KARLOVY VARY
Charkovská 2024/10, 360 01 Karlovy Vary
Bc. Martin Roušal, ředitel
T: 737 215 407
martin.rousal@armadaspasy.cz
Úvalská 603/36, 360 01 Karlovy Vary
Bc. Martin Roušal, ředitel
T: 737 215 407
martin.rousal@armadaspasy.cz

33

RODINY S DĚTMI
V TÍŽIVÉ SITUACI

AZYLOVÉ DOMY PRO RODINY/MATKY S DĚTMI
Časově ohraničené ubytování s intenzivní sociální prací, mající za cíl co největší osamostatnění
rodiny.

POČET SLUŽEB:

POČET UŽIVATELŮ: 252

Příběh klienta:

„Dokázala si u nás našetřit na kauci, posílit své dovednosti a najít samostatné bydlení.“
Paní Z. bydlela se svými dvěma dětmi v pronajatém bytě, který nebyl vhodný k užívání.
Měli odpojenou elektřinu, netekla jim teplá voda. Na podnět pracovnice městského úřadu
vyhledala naši službu a po domluvě se u nás ubytovala. Na počátku pobytu neměla vyřízeny
dávky, které jí náležely. Byla vystrašená, obávala se, že bydlet a pečovat o děti sama nezvládne. S podporou sociální pracovnice si vyřídila rodičovský příspěvek, přídavky na děti
a dávky pomoci v hmotné nouzi. Společně jsme také v rámci aktivit pracovali na zvýšení
rodičovských kompetencí, zejména na pravidelném denním režimu a stravování dětí. Byly
posíleny i její dovednosti v oblasti hospodaření s financemi. Dokázala si našetřit na kauci
a umí si vyřídit své záležitosti na úřadech. Ve spolupráci se sociální pracovnicí se jí podařilo
nalézt samostatné bydlení, ve kterém má možnost vytvořit dětem i sobě podnětné zázemí.
Podpořit naše AZYLOVÉ DOMY PRO
RODINY/MATKY S DĚTMI můžete online na
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5

nebo prostřednictvím účtu
veřejné sbírky 265571036/0300

Kontakty:

OSTRAVA
Gen. Píky 25/2980, 702 00 Ostrava-Fifejdy
Mgr. Tomáš Hruška, ředitel
T: 737 215 411
tomas.hruska@armadaspasy.cz

HAVÍŘOV
Dvořákova 21/235, 736 01 Havířov-Město
Mgr. Tomáš Kolondra, ředitel
T: 737 215 426
tomas.kolondra@armadaspasy.cz

JIRKOV
Studentská 1242, 431 11 Jirkov
Bc. Zuzana Horčíková, ředitelka
T: 773 770 285
zuzana.horcikova@armadaspasy.cz

OPAVA
Rybářská 484/86, 736 01 Opava
Gerhard Karhan, ředitel
T: 773770184
gerhard.karhan@armadaspasy.cz

PŘEROV
9. května 2481/107, 750 02 Přerov
Mgr. Pavel Šíma, ředitel
T: 737 215 416
pavel.sima@armadaspasy.cz
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RODINY S DĚTMI
V TÍŽIVÉ SITUACI

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBA PRO RODINY S DĚTMI
Poskytnutí podpory a pomoci rodinám v nepříznivé životní situaci, kterou nejsou schopni
překonat vlastními silami a je ohrožen vývoj dítěte a fungování rodiny.

POČET SLUŽEB:

5

POČET UŽIVATELŮ: 88

Příběh klienta:

„Podpořili jsme maminku v rodičovských kompetencích i v dovednostech při hledání práce.“
Paní Z. bydlela se svými dvěma dětmi v pronajatém bytě, který nebyl vhodný k užívání.
Měli odpojenou elektřinu, netekla jim teplá voda. Na podnět pracovnice městského úřadu
vyhledala naši službu a po domluvě se u nás ubytovala. Na počátku pobytu neměla vyřízeny
dávky, které jí náležely. Byla vystrašená, obávala se, že bydlet a pečovat o děti sama nezvládne. S podporou sociální pracovnice si vyřídila rodičovský příspěvek, přídavky na děti
a dávky pomoci v hmotné nouzi. Společně jsme také v rámci aktivit pracovali na zvýšení
rodičovských kompetencí, zejména na pravidelném denním režimu a stravování dětí. Byly
posíleny i její dovednosti v oblasti hospodaření s financemi. Dokázala si našetřit na kauci
a umí si vyřídit své záležitosti na úřadech. Ve spolupráci se sociální pracovnicí se jí podařilo
nalézt samostatné bydlení, ve kterém má možnost vytvořit dětem i sobě podnětné zázemí.
Podpořit naše SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBA PRO
RODINY S DĚTMI můžete online na
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nebo prostřednictvím účtu
veřejné sbírky 265571036/0300

Kontakty:

JIRKOV
Školní 1727, 431 11 Jirkov
Bc. Zuzana Horčíková, ředitelka
T: 773 770 285
zuzana.horcikova@armadaspasy.cz

HAVÍŘOV
Obránců míru 619/3, 736 01 Havířov
Mgr. Tomáš Kolondra, ředitel
T: 737 215 426
tomas.kolondra@armadaspasy.cz

KOPŘIVNICE
Horní 1112/21b, 742 21 Kopřivnice
Mgr. Marcela Stryjová, ředitelka
T: 737 215 431
marcela.stryjova@armadaspasy.cz
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OSAMĚLÍ SENIOŘI
A OSOBY SE
ZDRAVOTNÍM
POSTIŽENÍM

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBA PRO SENIORY A OSOBY
SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

POČET SLUŽEB:

2

POČET UŽIVATELŮ: 94

Poskytnutí podpory, aktivizace a pomoci s cílem co nejdelšího servání v přirozeném prostředí
jednotlivce.

Příběh klienta:

„Podpora v těžkostech a v samotě v době pandemie.“
Paní J. k nám chodí dlouho a vždy byla usměvavá, rozdávala radost všem. Ale minulý rok byl
pro ni velmi těžký, protože zemřela její opatrovnice, nejbližší osoba. Naštěstí jsme to zjistili
brzy a mohli jí pomoci. Komunikovali jsme s novou opatrovnicí a bylo třeba řešit i finance,
protože byly zablokované. Nejhorší ale byla samota, kterou ještě prohloubila protiepidemická opatření. Podporovali jsme paní J., jak jen to šlo, telefonicky i osobně – pomáhalo
jsme jí s nákupem potravin, ochrannými pomůckami. Skvělé bylo, když zafungovaly i vztahy z dřívějška, více se sblížila s dalšími uživatelkami služby, chodí spolu na procházky i na
kafíčko. Obávali jsme se vánočního období, ale opět se objevila "dobrá duše" - bývalá spolupracovnice, která ji pozvala na návštěvu a během svátků jí nabídla krásnou rodinnou atmosféru. Jsme moc rádi, že paní J. je opět jako sluníčko, které u nás rozsvěcuje každou akci. Ráda
hraje holandskou hru Suelen, a na svou opatrovnici vzpomíná už bez pláče.
Podpořit naše SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY
PRO SENIORY A OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
můžete online na
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nebo prostřednictvím účtu
veřejné sbírky 265571036/0300

Kontakty:

OSTRAVA
Marie Majerové 1733/6, 708 00 Ostrava
Mgr. Marcela Stryjová, ředitelka
T: 737 215 431
marcela.stryjova@armadaspasy.cz

HAVÍŘOV
Obránců mírů 619/3, 736 01 Havířov-Šumbark
Mgr. Tomáš Kolondra, ředitel
T: 737 215 426
tomas.kolondra@armadaspasy.cz
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OSAMĚLÍ SENIOŘI
A OSOBY SE
ZDRAVOTNÍM
POSTIŽENÍM

DOMOVY SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM (DOMOVY PŘÍSTAV)
Trvalé ubytování zejména pro osoby bez domova, jejichž zdravotní a sociální stav vyžaduje
péči druhé osoby.

POČET SLUŽEB:

4

POČET UŽIVATELŮ: 215

Příběh klienta:

„Domov Přístav mi pomohl znovu najít chuť a radost do života.“
Pana R. jsme k nám přivezli z léčebny dlouhodobě nemocných. Během našeho prvního
setkání seděl schoulený na své posteli a vyprávěl nám svůj životní příběh. Na začátku byl
spokojený muž bydlící s partnerkou, ale přišly zdravotní problémy, rozchod a smutný život
v ubytovně. Zde začal ztrácet hybnost dolních končetin. Byl hospitalizován, poté ho přesunuli
do léčebny a odtud do další léčebny. Tam se jeho zdravotní stav ještě zhoršil, k nepohyblivosti nohou se začala přidávat slepota. Sdělil nám, že dokáže rozeznat jen základní tvary,
vidí obrysy a stíny. To byla pro něj nejtěžší rána, po níž ztratil zbylou radost ze života. Poté,
co se u nás zabydlel, objednali jsme ho na oční ambulanci, kde se zjistila příčina – šedý zákal.
Vysvětlili jsme mu možnost operace, kterou s radostí přijal. Nyní má pan R. po operaci
pravého oka, vidí na něj velice dobře, vrátil se mu elán a potřebná radost do života. Začal se
u nás účastnit i společenských akcí, na které předtím neměl sebemenší náladu. V současné
době se těší na operaci druhého oka, kterou zatím brzdí pandemie koronaviru.
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Podpořit naše DOMOVY SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM
můžete online na

nebo prostřednictvím účtu
veřejné sbírky 265571036/0300

Kontakty:

OSTRAVA
Zukalova 1401/3, 703 00 Ostrava
Mgr. Jana Plačková, ředitelka
T: 737 215 422
jana.plackova@armadaspasy.cz
Holvekova 612/38, 718 00 Ostrava
Mgr. Jana Plačková, ředitelka
T: 737 215 422
jana.plackova@armadaspasy.cz

FRÝDEK-MÍSTEK
Míru 1313, 738 01 Frýdek-Místek
Mgr. Petra Morcinková, DiS., ředitelka
T: 737 215 433
petra.morcinkova@armadaspasy.cz

ŠUMEPRK
Vikýřovnická 3313, 787 01 Šumperk
Bc. Alena Krejčí, ředitelka
T: 737 215 408
alena.krejci@armadaspasy.cz
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ORDINACE
PRO CHUDÉ

ORDINACE PRO CHUDÉ
Zdravotní péče pro lidi bez domova a na okraji společnosti: ambulantní služba,
výjezdy do terénu, převozy pacientů do zdravotnických zařízení.
• Registrovaní pacienti: 1448
• Počet provedených PCR testů: 941
• Zásadní podpora v době nákazy COVID-19 v Domovech Přístav v Ostravě
Mezi časté akutní zdravotní potíže, se kterými k nám pacienti přicházejí, patří záněty horních a dolních
cest dýchacích, onemocnění kůže, akutní nebo chronické rány různého původu – omrzliny, popáleniny, tržné rány. Další časté diagnózy jsou vysoký krevní tlak, chudokrevnost, nádorová onemocnění
v pokročilém stadiu, epilepsie, neuropatie. Zabýváme se též problematikou závislostí na návykových
látkách, motivujeme pacienty k léčbě závislosti a pomáháme se zajištěním ústavní nebo ambulantní
léčby. Setkáváme se i s dalšími psychiatrickými diagnózami, u starších pacientů dominují demence
smíšeného původu.

Příběh klienta:

„Návrat ztraceného syna“
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Pana M. potkali terénní pracovníci během své práce v terénu, oslovili jej a dověděli se, že je
bez domova, bez práce, cestuje po republice, a v našem městě je jen krátce. Nabídli jsme mu
naše služby a předali leták s mapkou. Přišel k nám do denního centra hned příští den. Využil
nabídky na výměnu oblečení a také poskytnutí hygieny. Poté jsme zjišťovali, co se vlastně
v jeho životě stalo. Od začátku mluvil totiž zmateně, bylo těžké se v jeho životní situaci
zorientovat. Později v klidu, čistý a s vědomím bezpečí začal být více srozumitelný. Vyšlo
najevo, že se stal obětí loupežného přepadení s vážnými zdravotními následky, poškozením
mozku. Ještě před tím však absolvoval stavební lyceum, podnikal, později se živil jako číšník.
Alkohol však způsobil konflikty jak v práci, tak i v rodině, proto se odstěhoval. Vystřídal
několik azylových domů, byl i na protialkoholním léčení.
Nyní potřeboval akutně zdravotní pomoc, které se mu dostalo v naší Ordinaci pro chudé.
Paní doktorka se také spojila s jeho neurologem, který poslal e-recept na léky proti epileptickým záchvatům. Poté jsme mu pomohli vyřídit doklady i registraci na úřadě práce.
Časem začal vyprávět o své mamince a tak jsme byli rádi, že se podařilo ho s ní spojit. Vůbec
o synovi nevěděla, byla v šoku z našich zpráv a byla nám vděčná, že jsme se ozvali. Po čase
si syna vzala do své péče.

Podpořit naši ORDINACI
můžete online na

nebo prostřednictvím účtu
veřejné sbírky 265571036/0300

Kontakty:

OSTRAVA
U Nových válcoven 1592/9A, 709 00 Ostrava
Mgr. Jana Plačková, ředitelka
T: 737 215 422
jana.plackova@armadaspasy.cz
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RESHARE

RESHARE
ReShare představuje vedlejší hospodářskou činnost Armády
spásy a dělí se na část ReShare store, v rámci které jsme
v roce 2020 provozovali obchody v Berouně a v Kladně
a na část ReShare Collect, v rámci které probíhá sběr šatstva
prostřednictvím kontejnerů na textil, jeho třídění a další
využití. V rámci obchodů pak probíhá prodej second hand
a retro oblečení, hraček, domácích potřeb a zároveň je
v obchůdcích vytvořen prostor pro odpočinek.

Statistické ukazatele 2020
ReShare Collect:
125 kontejnerů na textil, 120 ks umístěno v Moravskoslezském kraji, 5 ks v Praze
508 tun darovaného textilu (v rámci kontejnerů na textil a darů)
z toho 25 tun oděvů využily sociální služby Armády spásy
z toho 451 tun textilu bylo prodáno na další průmyslové zpracování
V roce 2020 byly obchody ReShare, stejně jako většina maloobchodních společností, těžce
zasaženy koronavirovou pandemií. Kromě toho, že jsme většinu roku museli mít zavřené obchody v Berouně a Kladně, klesly i ceny použitého oblečení na evropském trhu. Na druhou
stranu tato skutečnost byla částečně vykompenzována tím, že v části ReShare Collect bylo
shromážděno mnohem více šatstva, než bylo obvyklé. To byl vedlejší účinek epidemiologických opatření v České republice a pobytu v domácím prostředí. Díky této skutečnosti
jsme dokázali udržet tok oblečení v chodu a s perspektivou pokračování činnosti i v roce
2021 (byť určité dopady tato krize na činnost ReShare mít bude).
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Podpořit projekt RESHARE můžete nákupem
na našem eshopu www.reshare-store.cz

Kontakty:

RESHARESTORES, KOORDINACE DARŮ
Viktorie Ramaislová
T: 773 798 907
viktorie.ramaislova@armadaspasy.cz

KOORDINÁTOR RESHARE
PRO MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Tibor Varga
T: 773 798 901
tibor.varga@armadaspasy.cz
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FINANČNÍ ZPRÁVA ARMÁDY SPÁSY V ČESKÉ REPUBLICE, Z. S.
Armáda spásy v České republice, z.s. struktura nákladů
Spotřeba materiálů

55 571 723,49 Kč

Spotřeba energie

18 813 212,69 Kč

Služby
Mzdové náklady

48 458 735,70 Kč
77 223 262,02 Kč

Zákonné a ostatní sociální náklady

8 265 980,26 Kč
182 727,77 Kč

Ostatní náklady a poskytnuté příspěvky

18 852 220,75 Kč

Odpisy a tvorba opravných položek

9 865 067,09 Kč

Celkem

Spotřeba materiálů

229 697 635,04 Kč

Zákonné a ostatní sociální pojištění
Daně a poplatky

Zákonné a ostatní sociální pojištění

Služby

Mzdové náklady

466 930 564,81 Kč

Spotřeba energie
Odpisy a tvorba opravných položek
Zákonné a ostatní sociální náklady
Daně a poplatky

Armáda spásy v České republice, z.s.
struktura výnosů podle jednotlivých zdrojů za rok 2020
Provozní dotace – dotace ze státního rozpočtů kap. 313

172 511 749,09 Kč

Provozní dotace – města

34 872 558,32 Kč

Provozní dotace – kraj a hlavní město Praha

83 358 150,96 Kč

Provozní dotace – Evropské fondy

26 538 719,89 Kč

Provozní dotace – úřad práce
Provozní dotace – ostatní ministerstva
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400 000,00 Kč
13 581 591,90 Kč

Tržby za vlastní výkony

96 365 057,66 Kč

Ostatní výnosy

13 012 523,68 Kč
140 028,50 Kč

Tržby z prodeje materiálu

3 727 538,66 Kč

Přijaté dary finanční

4 207 096,17 Kč

Přijaté dary finanční – fundrasing
Přijaté dary věcné
Veřejná sbírka
Celkem

Tržby za vlastní výkony

3 013 431,00 Kč

Tržby za vlastní výkony – zdravotní pojišťovny
a individuální projekty

Tržby z prodeje DNM a DHM

Ostatní náklady a poskytnuté příspěvky

11 349 777,79 Kč
9 251 385,56 Kč
346 921,00 Kč
466 930 564,81 Kč

Provozní dotace
– kraj a hlavní město Praha

Provozní dotace
– dotace ze státního
ozpočtů kap. 313

Provozní dotace – města

Provozní dotace – Evropské fondy
Tržby za vlastní výkony – zdravotní
pojišťovny a individuální projekty
Ostatní výnosy
Přijaté dary finanční – fundraising
Přijaté dary finanční
Přijaté dary věcné
Tržby z prodeje materiálu
Tržby z prodeje DNM a DHM Provozní
dotace – úřad práce
Provozní dotace – ostatní ministerstva
Veřejná sbírka
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OČEKÁVÁNÍ A PLÁNY DO DALŠÍHO OBDOBÍ (2021–22)
Za všech okolností (COVID NECOVID) chceme i v dalším roce sloužit těm nejpotřebnějším
v naší zemi, lidem, kterým hrozí ztráta bydlení, všem, kteří už bydlení ztratili, i těm, kteří
už ztratili naději, že někdy nějaké bydlení získají.
S vírou, že to má smysl, s nadějí pro každého příchozího, s láskou, respektem, poctivostí
a v jednotě s lidmi pomáhajícími na celém světě.
V rámci Armády spásy – církve je rok 2021 stále ve znamení omezení způsobenými
COVIDEM. Výzvou je obnovení sborových a veřejně-komunitních aktivit, ale i udržování
kontaktů s lidmi, kterým nyní sloužíme zejména v sociálních službách jako kaplani.
V oblasti sociálních služeb je cílem pokračovat v zaměření na kvalitu sociálních služeb,
konkrétně aktualizovat zacílení oddělení rozvoje a kvality, na základě výstupu z evropského projektu aktualizovat práci oblastních metodiků kvality, implementovat do praxe
koncepci sociálního bydlení a v rámci sociálních služeb snižovat prahovost na všech
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úrovních (rozvoj myšlenky tzv. mokrých služeb, propojování nocleháren s nízkoprahovými denními centry). Dále se zaměříme na rozvoj nových sociálních služeb, kde do
plánu pro rok 2021 patří pokračování v decentralizaci sociálních služeb v Praze, zahájení
provozu Domova Přístav v Praze a rozvinutí služeb sociální rehabilitace se zaměřením na
osoby mezi azylovými domy a Domovy Přístav. V oblasti rozvoje zdravotní péče pro lidi
bez domova plánujeme zahájit provoz ordinací praktického lékaře v Brně a v Praze.
Co se týče ReShare, v roce 2021 se předpokládá, že z důvodu krize budeme nuceni uzavřít
obchody v Berouně i v Kladně a zaměřit se pouze na prodej prostřednictvím e-shopu.
V tomto roce rovněž plánujeme zaměřit se na větší propojení ReShare Collect do sítě
sociálních služeb.
Frank Robert Gjeruldsen, národní velitel

REALIZOVANÉ PROJEKTY PŘÍMO PODPOŘENÉ Z EVROPSKÝCH
STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V ROCE 2020
Název a číslo projektu,
operační program

Stručná anotace projektu

Termín realizace

Celková výše dotace

Rekonstrukce objektu B. Bureše Armády
spásy, reg. č. CZ.07.3.56/0.0/0.0/20_07
6/0001648, OPPPR

Rekonstrukcí budov Centra sociálních služeb B. Bureše
Armády spásy zvýšit kvalitu poskytovaných sociálních služeb.
Jedná se o snížení provozních nákladů na opravy, údržbu
a energie objektů a vybudování bezbariérového přístupu
do objektu.

1. 4. 2020 – 30. 11. 2020

9 997 935,44 Kč

Rozvoj Prevence bezdomovectví v Brně,
reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_052/000
7474, OPZ

Podpora a motivace osob žijících v sociálně vyloučených
lokalitách ve městě Brně v začlenění se do bezpečného
a plně samostatného bydlení prostřednictvím terénní sociální
služby a podpory a motivace v dovednostech vedoucích
k zodpovědnému bydlení.

1. 1. 2018 – 31. 12. 2020

4 542 100 Kč

Nízkoprahové centrum Armády spásy,
reg. č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_103/000
10451, IROP

Vybudování nového zázemí nízkoprahového denního centra
a noclehárny určených pro osoby v obtížné sociální situaci.
Projekt je realizován v areálu Armády spásy na adrese Čsl.
armády 837/36 v Krnově. Plánované navýšení kapacity
noclehárny o 3 místa.

1. 9. 2019 – 28. 2. 2021

9 250 044,59 Kč

Zkvalitňování procesů v Přístavech
Armády spásy, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.
0/19_98/0015233, OPZ

Cílem projektu je zvyšování odbornosti zaměstnanců
a prohloubení jejich kompetence při naplňování specifických
potřeb uživatelů Domovů Přístav Armády spásy. Aktivity
projektu jsou analýza potřeba uživatelů, audit kvality,
odborná podpora, vzdělávání, exkurze a konference.

1. 4. 2020 – 31. 3. 2022

2 307 236 Kč

Podpora procesů v Centru sociálních
služeb B. Bureše, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/
0.0/19_99/0015191, OPZ

Cílem projektu je podpora procesů práce se specifiky cílové
skupiny osob bez přístřeší v sociálních službách azylového
domu, noclehárny a nízk. denního centra v rámci Centra
sociálních služeb B. Bureše Armády spásy v Praze.

1. 4. 2020 – 31. 3. 2022

618 250 Kč

Projekty jsou spolufinancované Evropskou unií

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
OP Praha – pól růstu ČR
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EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Městská část
Praha 8
56
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