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Armády spásy slaví 30 let činnosti v ČR. Azylový dům pro muže 

v Havířově byl prvním ve východní Evropě 

Armáda spásy slaví 30 let své existence v České republice. Začínala v Havířově azylovým domem pro 

muže a brzy svou činnost rozšířila do dalších měst po celé zemi. Nyní pracuje v 16 městech a 

provozuje 64 sociálních služeb od služeb pro osoby bez domova přes nízkoprahová zařízení pro děti 

a mládež až po seniory a další skupiny osob. Ročně obslouží přibližně 13 300 osob, z toho v Havířově 

asi 800.  

 „V Havířově podáme každý rok pomocnou ruku přibližně 800 lidem v nepříznivé životní situaci. 

Pomáháme těm, kteří přišli o bydlení či jim hrozí ztráta bydlení, lidem, kteří jsou zadluženi, těm, kteří 

jsou závislí na návykových látkách, dětem ohroženým patologickými jevy i osamělým seniorům. 

Vzhledem k rozvoji a potřebnosti našich služeb počet klientů neustále stoupá, od roku 2005 vzrostl asi 

desetinásobně,“ říká Tomáš Kolondra, ředitel Armády spásy v Havířově. 

 

Armáda spásy svou činnost v Havířově zahájila na pozvání vedení města v září 1991. Na začátky 

vzpomíná Jan Tesarčík, tehdejší náměstek primátora města Havířova: „Vlivem útlumu důlní činnosti 

a narůstající nezaměstnanosti po Sametové revoluci přišlo mnoho lidí o bydlení. Desítky mužů díky 

Armádě spásy nalezlo útočiště v azylovém domě. Za 30 let udělala Armáda spásy v Havířově obrovský 

kus práce, zřídila celkem 10 sociálních služeb. Věřím, že veřejná podpora této organizace bude vždy 

naplněná ve prospěch potřebných.“  

Ještě do poloviny devadesátých let přibyl azylový dům pro matky s dětmi a noclehárna pro muže. 

Armáda spásy také zahájila práci s místním společenstvím prostřednictvím komunitních center, které 

se následně transformovaly do podoby sociálních služeb. V posledním desetiletí také reagovala na 

potřeby společnosti vznikem sociálních služeb zaměřených na osoby ohrožené ztrátou bydlení a lidi 

závislé na návykových látkách. 

 „Jako dobrý příklad praxe uvedu výsledky naší speciální služby následné péče v Domě pod svahem. Za 

posledních 10 let jsme poskytli podporu k začlenění se zpět do běžného života 163 mužům, 51 z nich 

dokončilo základní osmnáctiměsíční program a využilo tréninkového bydlení. 39 mužů nyní pracuje, je 

v kontaktu s rodinou, bydlí ve vlastním bytě a řeší, či už dořešili svou dluhovou situaci,“ hodnotí ředitel 

Tomáš Kolondra. 

Počet občanů Havířova, kterým hrozí, že přijdou o své bydlení, se neustále zvyšuje. „Rádi bychom 

v blízké budoucnosti více a efektivněji pracovali právě s touto ohroženou skupinou. Azylové domy 

chceme přestavět na bytové jednotky, které by lépe simulovaly život v běžných domácnostech. Věříme, 

že touto deinstitucionalizací zefektivníme naši práci se skupinou lidí bez domova. V neposlední řadě pak 

soustavně a systematicky pracujeme především na zvyšování kvalifikace našich zaměstnanců, neboť 

jsme přesvědčeni, že v dnešní době již nestačí jen nadšení a vysokoškolský titul. V Armádě spásy věříme, 

že každý člověk má právo na pomoc, když se v jeho životě něco pokazí. V této souvislosti děkuji všem, 

kdo naši činnost podporují. Jde především o Moravskoslezský kraj, město Havířov, různé nadace, firmy 

i soukromé dárce,“ uzavírá Kolondra. 
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Kontakt pro média: 
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oblastní manažer komunikace 
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