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"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

O JEŽÍŠI KRISTU, A V JEHO JMÉNU NAPLŇOVAT

LIDSKÉ POTŘEBY BEZ JAKÉKOLIV DISKRIMINACE."
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ÚVODNÍ SLOVO
NÁRODNÍCH VELITELŮ
Jsme velice rádi, že vám můžeme předložit výroční zprávu Armády spásy za rok 2021. 

Tento rok se stal opět výjimečným rokem s výzvami spojenými s pandemickou situací. 

Zároveň jsme rádi, že se nám podařilo situaci dobře zvládnout, a to s využitím 

předchozích zkušeností a s dobrou podporou našich partnerů, dárců a mimořádného 

úsilí našich obětavých zaměstnanců v celé organizaci. Myslíme si, že poslední dva 

roky nám ukázaly širší perspektivu a posílily všechny složky organizace v oblasti 

hledání řešení problémů při poskytování mimořádné péče a podpory našim klientům 

i naše vnitřní postupy k ještě lepší kvalitě a bezpečnosti našich služeb. Z pozice 

zaměstnavatele také vnímáme, že zkušenosti z posledních let posílily naše zaměření 

na zajištění spokojenosti a bezpečnosti našich pracovníků, kteří se v posledních letech 

museli potýkat s mnoha náročnými situacemi. 

To, co jsme viděli a zažili, nám všem připomíná, jak zranitelní jsme jako jednotliv-

ci i jako společnost, a zjišťujeme, že se všichni navzájem tolik potřebujeme. Měli 

bychom si vážit každého dne jako daru a nikdy nic nebrat jako samozřejmost, ani 

zdraví, přátele, rodinu, lidi, kteří se o nás starají, ani úroveň blahobytu, kterou máme. 

Zároveň je velmi důležité, abychom pamatovali na všechny lidi v těžkých situacích, 

kteří zažívají ztrátu zdraví, rodinných příslušníků, přátel, jistého zaměstnání, stabilní 

ekonomiky a na ty, kterým chybí místo, které by mohli nazývat svým domovem se 

stabilitou a bezpečím.

Armáda spásy je v naší společnosti přítomna proto, aby nabídla pomoc a podporu 

lidem v nouzi, kteří zažívají okolnosti, s nimiž se sami těžko vyrovnávají. Myslíme si, 

že s pomocí našich dobrých pracovníků, poselstvím, které přinášíme od Boha o bu-

doucnosti a naději, s dobrými místy, kam zveme lidi na jídlo, nocleh v teple, místy 

k bydlení, centry a církvemi pro sociální a duchovní péči, jsme schopni mít obrovský 

vliv na společnost i na jednotlivce, což vede k lepší kvalitě života, založené na víře, 

naději a lásce.

  
     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 křes-
ťanství, měl velký zájem o chudé a nevěřící lidi. V roce 1865 se 
setkal se skupinou křesťanů, kteří pořádali setkání v 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 bezdo-
movce 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 reži-
mem a početná skupina jejich členů byla uvězněna. 

Krátce po revoluci v listopadu 1989 požádala skupina křesťanů 
Armádu spásy, aby zvážila obnovení práce. Tehdejší federální 
vláda měla také velký zájem o odborné a praktické zkušenos-
ti Armády spásy s řešením problémů lidí bez domova. Tehdejší 
prezident Václav Havel se setkal s generálkou Evou Burrows 
a byly navázány také kontakty s Ministerstvem práce a sociál-
ních věcí.

Armáda spásy v České republice je součástí celosvětové Armády 
spásy a je tak jednou z rodiny více jak 130 organizací stejného 
jména po celém světě, hlásících se k odkazu Williama Bootha.

Krátce po revoluci v listopadu 1989 požádala skupina křesťa-
nů Armádu spásy, aby zvážila obnovení práce. Tehdejší fede-
rální vláda měla také velký zájem o odborné a praktické zku-
šenosti Armády spásy s řešením problémů lidí bez domova. 
Tehdejší prezident Václav Havel se setkal s generálkou Evou 
Burrows a byly navázány také kontakty s Ministerstvem práce 
a sociálních věcí.

HODNOTY ARMÁDY SPÁSY
LÁSKA
Ztělesňujeme Boží lásku, oslovujeme ostatní lidi a zajímáme se o ně.  

VÍRA 
Věříme, že každý člověk je Božím stvořením.    

NADĚJE 
Po vzoru Ježíše Krista nabízíme naději každému, ať je v jakékoli situaci.

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 perso- 
  nální 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.
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Organizační jednotkySbory a komunitní centra

ReShare

sociální služby,
ordinace praktického lékaře

Oblastní ředitelství

Armáda spásy – církev

Území Armády spásy – Nizozemsko, Česká republika, Slovensko

Mezinárodní ústředí Armády spásy (Londýn)

Armáda spásy v České republice, z. s.

KDO JSME
Motto Armády spásy: „Polévka, mýdlo, spasení“ 
Mezinárodní poslání Armády spásy:
„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 evange- 
lium o Ježíši Kristu, a v Jeho jménu naplňovat lidské potřeby bez 
jakékoliv diskriminace.“ 
Poslání Armády spásy v České republice, z. s.:
„Posláním služeb Armády spásy je naplňovat sociální, zdravotní 
a duchovní potřeby lidí, kteří zažívají ohrožení, osamělost, ne-
moc, zdravotní postižení, sociální vyloučení a jsou jinak potřební.“ 
Celosvětově je Armáda spásy v mnoha zemích registrovanou 
církví. Na území České republiky působila od 17. 5. 1990 
jako občanské sdružení (nyní spolek). Registrovanou církví je 
Armády spásy od září 2013, kdy byly splněny 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, mo-
rální 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 pro-
vozuje sociální zařízení a komunitní centra, ve kterých poskytuje 
více než 60 registrovaných sociálních služeb. Každý den jejich 

služeb využívá přes tisíc znevýhodněných osob. 

STRUKTURA

Ústředí Armády spásy v ČR (Národní velitel)
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ČLENSTVÍ V MEZINÁRODNÍCH 
A CELOREPUBLIKOVÝCH 

ORGANIZACÍCH:

 FEANTSA – Evropská federace národních 
organizací pracujících s bezdomovci

S.A.D. – Síť aktérů pro domov

ČFPB – Česká federace potravinových bank 
(přidružené členství)

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

EAPN ČR – Evropská síť proti chudobě a sociálnímu vyloučení

Ekumenická rada církví
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67 registrovaných sociálních služeb

6 krajů

10 křesťanských sborů

1154 zaměstnanců (včetně DPP, DPČ)

27 dobrovolníků v sociálních službách

16 dobrovolníků ve sborech

31 let pomáháme v ČR

12695 obsloužených uživatelů sociálních služeb

V ROCE 2021

6821 návštěv sborových aktivit

13145 + 2475 návštěv pastoračních a kaplanské služby

1 misijní stanice

1 ordinace praktického lékaře

22 důstojníků Armády spásy

18 měst

Platforma 10 – neformální sdružení největších nestátních 
poskytovatelů a střešních organizací sociálních služeb v ČR

Koalice za snadné dárcovství
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VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI V CÍRKVI

Opatření související s pandemií nemoci COVID-19 výrazně ovlivnila 

možnost osobní účasti lidí na programech církve, někteří důstojníci 

zajistili kvalitní online přenosy bohoslužeb.

Významné události byly pro církev následující:

•  Církev má v tomto roce čtyři nové kadety, kteří nyní studují na  

 pozici důstojníků.

• V Krnově proběhlo stěhování sboru.

• Šumperk, Ostrava, Havířov, tato města spojila instalace nových 

 důstojníků.

• V Klokočově se konal dětský tábor.

• Začala probíhat online kotlíková sbírka, kde lidé mohou přispět na 

 práci církve.

• Vytvořilo se profesionální video k prezentaci kotlíkové sbírky.

• Pro církev nově začal pracovat fundraiser, jedná se o důležitou oso- 

 bu pro budoucnost církve.

• Znovuobnovení vydávání časopisu Armády spásy, který má tradici 

 již od vzniku Armády spásy.

• Sbor Brno má svůj pořad ve vysílání Rádia 7.

• Uskutečnila se letní biblická škola pro návštěvníky sboru Brno.

• Hurá na prázdniny. Krásná letní akce v Brně, kde spolupracuje 

 NZDM a církev. K této příležitosti byla vytvořena a natočena hym 

 na pro NZDM.

• V Havířově probíhal klub pro seniory a komunitní grilování.

• 19. 6. 2021 se uskutečnil Koncert pro Krále před hotelem Thermal 

 v Karlových Varech.

ROK 2021



OBLAST ČECHY

• V lednu 2021 jsme v Karlovarském kraji otevřeli nový klub pro děti v rámci NZDM v Chodově,  

 ulice Budovatelů č. 677. Klub v roce 2021 pravidelně navštěvovalo celkem 57 dětí, a to i přes  

 výrazné omezení z důvodu pandemie nemoci COVID-19. 

• 1. 7. 2021 jsme slavnostně otevřeli dlouho připravovaný Domov Přístav na Praze 10 s kapacitou 50  

 lůžek pro osoby bez domova s chronickým duševním onemocněním, či poškozeným zdravím, které  

 potřebují pomoc druhé osoby v péči o vlastní osobu. O tento typ služby byl od počátku velký zájem,  

 evidujeme přes 100 žádostí. Díky nedostatku zdravotních sester nebylo dosud možné kapacitu domo- 

 va plně využít. Zařízení nabízí též širokou škálu vzdělávacích, volnočasových a aktivizačních programů,  

 návštěvy zvířecích kamarádů aj.

• 1. 9. 2021 proběhlo slavnostní otevření nově zrekonstruovaných prostor NZDM v Jirkově.  

 Samotnému otevření předcházelo rozšíření týmu pracovníků, stěhování se do nových prostor a pro- 

 pagace v místě sídla. Děti si do nového klubu našly cestu velmi rychle, rozšířily se možnosti, jak trávit  

 smysluplně volný čas, byla vybavena nová počítačová místnost, hudebna i kuchyň pro společné  

 vaření.

• V nízkoprahovém denním centru a noclehárně Centra sociálních služeb Bohuslava Bureše na Praze  

 7 jsme úspěšně snižovali práh pro osoby se závislostmi. Zaměstnanci prošli vzdělávacím programem  

 Práce se závislými na návykových látkách. V budově též probíhala rekonstrukce prostor pro nově  

 vznikající ordinaci a příprava jejího spuštění. 

• Během roku 2021 probíhaly též přípravy a rekonstrukce nově vznikajícího nízkoprahového denního  

 centra a noclehárny na Malešickém náměstí v Praze. Cílovou skupinou budou muži bez domova starší  

 55 let, fyzicky soběstační.

VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI V SOCIÁLNÍCH
A ZDRAVOTNÍCH SLUŽBÁCH

ROK 2021
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OBLAST STŘEDNÍ MORAVA

• Centrum sociálních služeb Josefa Korbela v Brně zajistilo dostatek potravin z Potravinové banky 

 a projektu POMPO včetně obchodních řetězců pro lidi v hmotné nouzi s nedostatečnými příjmy.  

• Probíhalo pravidelné testování uživatelů proti nemoci COVID-19 smluvním partnerem a doprovázení  

 uživatelů s pozitivním nálezem COVID-19 do určených prostor v Brně. 

• Pokračovala spolupráce na akcích se spolkem „Můj pes a já oba bez domova“ pro lidi bez přístřeší se  

 psy. 

• Významnou pomocí pro uživatele noclehárny jsou i nadále Nocleženky.

• I přes stále probíhající epidemickou situaci oslovili pracovníci brněnského Centra sociálních služeb  

 Staňkova všechna NZDM v Brně a pod záštitou Armády spásy a Městské části Brno-střed zajistili 

 jednodenní festival „Ruku v ruce dětem a mladým lidem,“ kde se všechna NZDM prezentovala.  

 Záměrem bylo ukázat nejen široké veřejnosti, ale i potencionálním klientům a donátorům, že tato  

 práce má smysl a není jen o trávení volného času. V návaznosti na tuto akci oslovila Armádu spásy  

 Česká televize, která o NZDM natočila příspěvek, odvysílaný na ČT 2 v Křesťanském- magazínu.

• V Centru sociálních služeb v Přerově proběhlo odpoledne se Střední zemědělskou školou. Do NZDM  

 přišli pedagogové a studenti školy, připravili si prezentaci o škole a studijních programech, zahráli  

 dětem malé divadelní představení a připravili si různé soutěže a hry. 

• V azylovém domě pro matky s dětmi bylo zřízeno nové WC pro návštěvy, které je umístěno hned  

 vedle návštěvní místnosti.

• Díky Nadaci ČEZ si pracovníci služeb prevence i péče Centra sociálních služeb  v Šumperku vyzkoušeli,  

 jaké to může být „v jiné kůži.“ Zkusili se najíst nebo podepsat při simulaci, kdy se nekontrolovatelně  

 třesou ruce. Vyzkoušeli si, jaké to je, sednout si při artróze v koleni nebo se zvednout z postele, když  

 je tělo neohebné a těžké. Zjistili, co lze ne/vidět s různými typy očních vad, jako je třeba rozpad sít- 

 nice. Zase se o kousek více snažili pochopit seniory a osoby s různými onemocněními, jak náročný je  

 pro ně i obyčejný krok. V domově i na ulici je handicap stále stejný, ale podmínky zvládání jsou jiné.
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ROK 2021

OBLAST MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

• Oslavili jsme 30. výročí činnosti v Havířově. Azylový dům pro muže zde otevřela gene- 

 rálka Armády spásy Eva Burows a byl prvním zařízením tohoto typu ve střední Evropě.

• Oslavili jsme také 20. výročí činnosti Armády spásy v Opavě. Azylový dům Samaritán  

 přebrala Armáda spásy od Střediska křesťanské pomoci.

• Kolegové z našich služeb byli součástí týmu Armády spásy, který pomáhal po ničivém  

 tornádu na jižní Moravě.

• V Adelante Ostrava se konala speciální akce United Colours: Graffiti jam – street art  

 festival. Dvanáct umělců tvořilo barevné graffiti na zdi u azylového domu. Podpořili  

 tak akci „Ze života pod mostem na lavičku pod stromem,“ kterou jsme realizovali díky  

 nadačnímu fondu Křídlení.

• V Krnově byla dokončena rekonstrukce budovy noclehárny a nízkoprahového den- 

 ního centra. Vzniklo nové zázemí pro tuto službu, byla navýšena kapacita noclehárny  

 o 3 místa a také byl vybudován bezbariérový prostor, který chyběl.

• Probíhal projekt „Zkvalitňování procesů v Přístavech“ s odbornou podporou externích  

 odborníků, zaměstnanci zahájili sebezkušenostní výcvik, proběhly také exkurze a kon- 

 ference.

• Rozšiřovali jsme péči o děti – připravovali jsme převzetí služby ve Frenštátě pod  

 Radhoštěm a rozšíření služby NZDM v Krnově o terénní formu.

• Ve službách postupně rozšiřujeme nabídku terapeutické podpory prostřednictvím 

 interních i externích odborníků pro klienty (DZR, AD, DMR).

• Zaměstnanci byli podpořeni formou online seminářů, např. na téma „Prevence  

 vyčerpání v době kovidové“ (Dalibor Špok) a „Relaxace“ (Zuzana Faldýnová). 

• V Opavě proběhla transformace personálního zajištění a tím i zkvalitnění služby  

 směrem k podpoře samostatnosti uživatelů.

• V rámci individuálních projektů Moravskoslezského kraje probíhaly evaluace a zkva- 

 litňování služeb.

• Firma Mondelez Czech Republic, s. r. o. uskutečnila dobrovolnický den v Adelante  

 Ostrava. Tento tým pomáhal s přípravou a realizací akce „Setkání u společného ohně.“

• V ordinaci praktického lékaře v Ostravě, provozované Armádou spásy, začalo již  

 začátkem roku očkování proti COVID-19 u zaměstnanců sociálních služeb v kraji, na  

 podzim pokračovalo také pro zájemce z řad klientů. 

• V Domovech Přístav probíhaly projekty k zajištění větší bezpečnosti a mobility  

 uživatelů. 

• Mobilní „jednotky“ v areálu Adelante Ostrava, pořízené v roce 2020 díky Nadačnímu  

 fondu Avast, sloužily jako izolační objekty pro uživatele s nemocí COVID-19 či s ní  

 související karanténou.

 • V Opavě jsme koupili byt pro 3 uživatele, který provozujeme v režimu „prostupného  

 bydlení.“ 

• Služba „Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi“ v Kopřivnici se rozšířila také do  

 Štramberku a Příbora. 
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KONTAKT
Sídlo: Petržílkova 2565/23, 158 00 Praha-Stodůlky
IČ: 40613411
Právní forma: spolek (spisová značka: L 297 vedená u Městského 
soudu v Praze)
Statutární zástupce: Pplk. Frank Robert Gjeruldsen
Národní ředitel sociálních služeb: Jan František Krupa
Datum registrace: 17. 5. 1990
Telefon: 251 106 424
E-mail: ustredi@armadaspasy.cz 
ID datové schránky: iacap5u
Číslo bankovního účtu: 475335373/0300
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LÁTKÁCH
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OSAMĚLÍ 
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POSTIŽENÍM
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LIDÉ BEZ DOMOVA

PŘÍBĚH KLIENTA
„Pana Oldřicha úspěch povzbudil a začal plánovat další cíle.“

Pan Oldřich je muž ve středním věku, bez domova, bez příjmu, bez práce, přiznává problémy s alko-

holem. Do nízkoprahového denního centra přišel velmi unavený, neupravený a celkově zanedbaný. 

Byl velice slušný, nesmělý, smutný, za každým druhým slovem děkoval. 

Zaměstnanci mu zajistili možnost přespávání v noclehárně, přes den mohl využívat denní centrum. 

Později se mu podařilo vyřídit si s podporou sociálních pracovníků dávky hmotné nouze a také 

obvodního lékaře, protože jeho zdravotní stav to vyžadoval. Když zaměstnanci nabízeli uživatelům 

služby možnost zrušení exekucí pomocí Milostivého léta, zareagoval okamžitě.

Náhodou potkal ve městě paní, kterou zaujal jeho příběh natolik, že mu poslala peníze na úhradu 

jistiny dluhu. Potom ale pan Oldřich onemocněl na COVID-19 a byl dlouho hospitalizovaný v ne-

mocnici. Když se vrátil, první, na co se ptal, byly exekuce. Zaměstnanci začali obvolávat exeku-

tory. Zjistili, že pan Oldřich měl 8 exekucí, z toho u 6 se jednalo o dluhy spadající pod možnost 

Milostivého léta. S podporou zaměstnanců požádal písemně exekutory o vyčíslení jistiny. Na jeho 

žádost exekutoři odpovídali se zdržením. Pan Oldřich očekával každý den poštu, a když opakovaně 

nepřišla, byl zoufalý. Říkal: „Já vím, to určitě nevyjde. Tomu nevěřím, že bych měl takové štěstí.“  

A potom začaly chodit první doporučené dopisy se sdělením výše jistiny. Jednalo se o jistiny do 

výše 4.000,- Kč, pouze jedna do 11.000,- Kč. Pan Oldřich měl z odpovědí radost, začal být veselejší 

a mít dobrou náladu. Podařilo se dosáhnout zrušení všech 6 exekucí!

Sice mu 2 exekuce zbyly, ale pana Oldřicha úspěch povzbudil, začal plánovat další cíle, chce jít na 

léčbu a také chce pracovat na splácení zbývajících exekucí.

16
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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:  6 

POČET UŽIVATELŮ:  2 781

PRAHA
Lidická 3312/18a, 150 00 Praha 5 
Jan Desenský, DiS. 
M 777 497 200
jan.desensky@armadaspasy.cz

BRNO
Mlýnská 316/25, 602 00 Brno 
Ing. Ivan Borek 
T 543 245 494, M 737 215 412
ivan.borek@armadaspasy.cz

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

TERÉNNÍ PROGRAMY 

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

KRNOV
Opavská 251/26, 79401 Krnov
Mgr. Jiří Ivanov, DiS.
M 737 215 429
jiri.ivanov@armadaspasy.cz

OPAVA
Nákladní 390/24, 746 01 Opava
Gerhard Karhan
M 737 215 427
gerhard.karhan@armadaspasy.cz

KONTAKTY

Podpořit naše
TERÉNNÍ PROGRAMY

můžete online na

nebo prostřednictvím účtu 
veřejné sbírky 265571036/0300
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Podpořit naše 
NÍZKOPRAHOVÁ DENNÍ CENTRA

 můžete online na

nebo prostřednictvím účtu 
veřejné sbírky 265571036/0300

Poskytnutí místa k odpočinku osobám bez přístřeší v teple s možností využít sociální poradenství, 

podporu, sprchu a stravu.
POČET SLUŽEB:  7 

POČET UŽIVATELŮ:  3 195

NÍZKOPRAHOVÁ DENNÍ CENTRA 

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

BRNO
Mlýnská 316/25, 602 00 Brno 
Ing. Ivan Borek 
T 543 245 494, M 737 215 412
ivan.borek@armadaspasy.cz

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

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

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

OPAVA
Nákladní 390/24, 746 01 Opava
Gerhard Karhan
M 737 215 427
gerhard.karhan@armadaspasy.cz

ŠUMPERK
Jesenická 475/2, 787 01 Šumperk
Bc. Alena Krejčí
M 737 215 408
alena.krejci@armadaspasy.cz 

KONTAKTY



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:  10 

POČET UŽIVATELŮ:  2 750

NOCLEHÁRNY

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

BRNO
Mlýnská 316/25, 602 00 Brno 
Ing. Ivan Borek 
T 543 245 494, M 737 215 412
ivan.borek@armadaspasy.cz

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

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

JIRKOV
Boženy Němcové 1059, 431 11 Jirkov
Bc. Zuzana Horčíková
M 773 770 285
zuzana.horcikova@armadaspasy.cz

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

KRNOV
Čsl. armády 837/36b, 79401 Krnov
Mgr. Jiří Ivanov, DiS.
M 737 215 429
jiri.ivanov@armadaspasy.cz

OPAVA – Noclehárna pro ženy
Rybářská 484/86, 746 01 Opava
Gerhard Karhan
M 737 215 427
gerhard.karhan@armadaspasy.cz

KONTAKTY
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OPAVA – Noclehárna pro muže
Nákladní 390/24, 746 01 Opava
Gerhard Karhan
M 737 215 427
gerhard.karhan@armadaspasy.cz

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



Podpořit naše NÍZKOPRAHOVÁ 
DENNÍ CENTRA  můžete online na

nebo prostřednictvím účtu 
veřejné sbírky 265571036/0300

Podpořit naše NOCLEHÁRNY  
můžete online na

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

nebo prostřednictvím účtu 
veřejné sbírky 265571036/0300



Časově ohraničené ubytování s intenzivní sociální prací, mající za cíl co největší osamostatnění 

uživatele.
POČET SLUŽEB:  10 

POČET UŽIVATELŮ:  971

AZYLOVÉ DOMY PRO JEDNOTLIVCE

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

BRNO
Mlýnská 316/25, 602 00 Brno 
Ing. Ivan Borek 
T 543 245 494, M 737 215 412
ivan.borek@armadaspasy.cz

OSTRAVA – Azylový dům pro muže
U Nových válcoven 1592/9a, 709 00 Ostrava 
Mgr. Tomáš Hruška 
T 737 215 411
tomas.hruska@armadaspasy.cz

HAVÍŘOV – Azylový dům pro muže
Na Spojce 807/2 , 736 01 Havířov
Mgr. Tomáš Kolondra 
M 737 215 426 
tomas.kolondra@armadaspasy.cz 

JIRKOV
Boženy Němcové 1059, 431 11 Jirkov
Bc. Zuzana Horčíková
M 773 770 285
zuzana.horcikova@armadaspasy.cz

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

KARLOVY VARY
Merklínská 15, 360 10 Karlovy Vary
Bc. Martin Roušal
M 737 215 407
martin.rousal@armadaspasy.cz

KRNOV
Čsl. Armády 837/36b, 79401 Krnov
Mgr. Jiří Ivanov, DiS.
M 737 215 429
jiri.ivanov@armadaspasy.cz 

KONTAKTY
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OPAVA – Azylový dům pro muže
Nákladní 390/24, 746 01 Opava
Gerhard Karhan
M 737 215 427
gerhard.karhan@armadaspasy.cz

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



LIDÉ OHROŽENÍ ZTRÁTOU BYDLENÍ

PŘÍBĚH KLIENTA
„Postupně došlo na řešení dluhů a intenzivní 
shánění sociálního bytu.“

Pan David žil v ubytovně a pečoval o pět dětí společně 

se svou družkou. Družka se svou dcerou, kterou má z před-

chozího vztahu, od něj odešla a on zůstal na 4 děti sám. Od 

r. 2016 začal spolupracovat s Armádou spásy a přestěhoval 

se do tréninkového bytu, kde začal svoji situaci aktivně 

řešit, našel si i zaměstnání. Po čase se jeho družka k němu 

přistěhovala i s dcerou zpět. V roce 2018 se jim naro-

dila dvojčata. Družka však musela nastoupit po půl roce 

od narození dětí výkon trestu a po skončení se již k rodině 

nevrátila. Pan David nastoupil na rodičovskou dovolenou 

a pečoval již o 7 dětí. Zaměstnanci Armády spásy začali 

s panem Davidem jeho situaci aktivně řešit, společně 

se domluvili na finančním plánu i plánu péče o domác-

nost. Postupně došlo na řešení dluhů a intenzivní shánění 

sociálního bytu. Koncem roku 2021 se podařilo byt pro 

mnohočlennou rodinu sehnat, a to ve spolupráci s úřady 

městských částí a Magistrátem města Brna. 
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Podpořit naše PREVENCE 
BEDOMOVECTVÍ můžete online na

nebo prostřednictvím účtu 
veřejné sbírky 265571036/0300

26



Poskytnutí podpory ohroženým jednotlivcům a rodinám k získání a udržení bydlení v běžné 

bytové zástavbě.

POČET SLUŽEB:  8 

POČET UŽIVATELŮ:  1  244

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

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

OSTRAVA
Palackého 741/25, 702 00 Ostrava
Mgr. Tomáš Hruška 
M 737 215 411
tomas.hruska@armadaspasy.cz

PREVENCE BEZDOMOVECTVÍ
(SOCIÁLNÍ BYDLENÍ) 

BOHUMÍN
Trnková 320, 735 51 Bohumín
Mgr. Marcela Stryjová 
M 737 215 431
marcela.stryjova@armadaspasy.cz  

FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM
Martinská čtvrť 1136, 744 01 Frenštát p. R.
Mgr. Petra Morcinková, DiS. 
M 737 215 433
petra.morcinkova@armadaspasy.cz

FRÝDEK-MÍSTEK
ČSA 797, 738 01 Frýdek-Místek
Mgr. Petra Morcinková, DiS. 
M 737 215 433
petra.morcinkova@armadaspasy.cz 

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

KOPŘIVNICE
Horní 1112/21b, 742 21 Kopřivnice
Mgr. Marcela Stryjová 
M 737 215 431
marcela.stryjova@armadaspasy.cz 



LIDÉ ZÁVISLÍ NA NÁVYKOVÝCH LÁTKÁCH

PŘÍBĚH KLIENTA
„Pomohla mi i přítomnost ostatních klientů, jejich myšlení 
a postoje.“

Co mě přivedlo do služby následné péče Armády spásy? Asi řešení otázky: „Co 

dál po léčebně?“ Volba mezi azylákem, ubytovnou a službou byla zcela jasná. 

Během svého pobytu v sociální službě v „Domečku“ jsem si mohl srovnat 

v hlavě, co a jak jsem dělal špatně a co bych chtěl (a měl) dělat jinak. Hlavně 

jsem však skutečně začal dělat věci jinak. K tomu byl čas i prostor a pomoc 

zaměstnanců. Ale pomohla mi i přítomnost ostatních klientů, jejich myšlení 

a postoje. V neposlední řadě mi bylo umožněno dát si do pořádku zdraví 

a srovnat si svou finanční minulost. V současnosti jsem ve startovacím bytě, 

uvažuju reálně, žiju dle svých představ a pracuju. Do budoucna mě čeká úkol, 

dle mého možná jeden z nejtěžších, „vplout“ do normálního běžného života.

28



Poskytnutí podpory osobám závislým na alkoholu nebo gamblingu v nalezení cesty k trvalé 

abstinenci a začlenění zpět do společnosti.
POČET SLUŽEB:  2 

POČET UŽIVATELŮ:  51

HAVÍŘOV
Dům pod svahem
Pod Svahem 284/1, 735 64 Havířov
Mgr. Tomáš Kolondra 
M 737 215 426
tomas.kolondra@armadaspasy.cz 

Vyhlídka
Obránců míru 619/3, 736 01 Havířov 1
Mgr. Tomáš Kolondra 
M 737 215 426
tomas.kolondra@armadaspasy.cz 

SLUŽBY NÁSLEDNÉ PÉČE 

KONTAKTY
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Podpořit naše 
SLUŽBY NÁSLEDNÉ PÉČE

 můžete online na

nebo prostřednictvím účtu 
veřejné sbírky 265571036/0300



DĚTI A MLÁDEŽ

PŘÍBĚH KLIENTA
„Jelikož je Kája nejstarší ze sourozenců, je dost často nucena 
přebírat roli matky a zaopatřit tak své mladší sourozence.“

V prosinci roku 2021 začala náš klub navštěvovat zájemkyně o službu Kája. Káji 

je 12 let  a pochází ze sociálně slabší rodiny. Kája má 5 sourozenců a její maminka 

je těžce nemocná. Táta dojíždí za prací, a tak bývá většinu týdne mimo domov. 

Jelikož je Kája nejstarší ze sourozenců, je dost často nucena přebírat roli matky 

a zaopatřit tak své mladší sourozence. Na Káju je tak kladen velký nápor a vysoká 

míra zodpovědnosti, protože částečně přebírá péči i o nemocnou maminku. 

Prozradila, že ji stresuje především nejistota při přípravě jídla sourozencům. 

Káje jsme tedy navrhli, že když se stane uživatelkou naší služby, můžeme nas-

tavit individuální plán, v rámci kterého se může účastnit workshopů vaření 

a nabírat tak zkušenosti v této oblasti. Kája s tím souhlasila a následně se stala 

naší uživatelkou. Momentálně se účastní workshopů, které jsou zaměřené nejen 

na oblast vaření, ale také na samostatnost a finanční gramotnost. Na Káje je 

nyní vidět znatelná úleva, v klubu tráví více svého volného času a může si tak 

odpočinout od starostí spojených s její nepříznivou sociální situací. 
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Podpořit naše NÍZKOPRAHOVÁ 
ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ

můžete online na

nebo prostřednictvím účtu 
veřejné sbírky 265571036/0300



Nabízí bezpečné místo k trávení volného času a individuální podporu při řešení osobních, 

rodinných nebo školních problémů pro děti a mládež vyrůstající v sociálně vyloučených 

lokalitách.

POČET SLUŽEB:  13 

POČET UŽIVATELŮ:  973

BRNO – NZDM Lavina
Staňkova 354/6, 602 00 Brno
Mgr. Ivana Kudělová 
M 737 215 425
ivana.kudelova@armadaspasy.cz 

BRNO – NZDM DŽIVIPEN
Körnerova 221/1, 602 00 Brno
Mgr. Ivana Kudělová 
M 737 215 425
ivana.kudelova@armadaspasy.cz 

BRNO – NZDM JONÁŠ
Kubíčkova 23, 635 00 Brno 
Mgr. Ivana Kudělová 
M 737 215 425
ivana.kudelova@armadaspasy.cz 

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

NÍZKOPRAHOVÁ ZAŘÍZENÍ
PRO DĚTI A MLÁDEŽ

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

CHODOV
Budovatelů 677, 357 35 Chodov u KV
Bc. Martin Roušal
M 737 215 407
martin.rousal@armadaspasy.cz

JIRKOV – NZDM FONTÁNA
Školní 1727, 431 11 Jirkov
Bc. Zuzana Horčíková
M 773 770 285
zuzana.horcikova@armadaspasy.cz

JIRKOV – NZDM FONTÁNA
Ervěnická 1147, 431 11 Jirkov
Bc. Zuzana Horčíková
M 773 770 285
zuzana.horcikova@armadaspasy.cz

KARLOVY VARY – NZDM Klub na Úvalské
Úvalská 603/36, 360 01 Karlovy Vary
Bc. Martin Roušal
M 737 215 407
martin.rousal@armadaspasy.cz 

KRNOV
Opavská 251/26, 79401 Krnov
Mgr. Jiří Ivanov, DiS.
M 737 215 429
jiri.ivanov@armadaspasy.cz 

KOPŘIVNICE – NZDM KAMARÁD
Francouzská 1181/26, 742 21 Kopřivnice
Mgr. Marcela Stryjová 
M 737 215 431
marcela.stryjova@armadaspasy.cz 

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

VŘESOVÁ
Vřesová 3, 357 35 Chodov u KV
Bc. Martin Roušal
M 737 215 407
martin.rousal@armadaspasy.cz



RODINY S DĚTMI V TÍŽIVÉ SITUACI

PŘÍBĚH KLIENTA
„Sociální pracovnice Armády spásy uživatelku seznámila 
s nabídkou Milostivého léta, díky kterému by se paní  
Lenka mohla oprostit od svých exekucí.“

Paní Lenka je matkou tří dětí a všichni čtyři bydlí společně v bytě Armády 

spásy. Paní Lenka má čtyři exekuce a její finanční příjem díky srážkám sotva 

stačí na pokrytí veškerých jejích nákladů. Sociální pracovnice Armády spásy 

uživatelku seznámila s nabídkou Milostivého léta, díky kterému by se paní 

Lenka mohla oprostit od svých exekucí. Tato možnost se paní Lence líbila 

a s podporou své klíčové pracovnice si zaslala potřebné žádosti exekutorům. 

Následně přišlo paní Lence vyrozumění o dalším postupu, kdy musí zaplatit 

exekuční jistiny, které však byly vyšší, než sama očekávala. Jelikož paní Lenka 

neměla finance na zaplacení jistin, hledala klíčová pracovnice další možnosti 

řešení situace. Z kopřivnického sboru Armády spásy získala informaci 

o možnosti finančního daru z prostředků banky Barclays. Klíčová pracovnice 

s paní Lenkou sepsala žádost, která se s pomocí sborového důstojníka Petra 

Kováčika zaslala k posouzení. Finanční podpora byla paní Lence schválena 

a brzy odeslána. Díky tomu mohla uživatelka zaplatit exekuční jistiny. Brzy 

poté paní Lenka obdržela zprávu o odpuštění všech čtyř exekucí, za což 

byla velmi vděčná. Nyní se paní Lenka nemusí stresovat z pravidelného 

navyšování dluhů z důvodu úroků. Snaží se získat větší, ale také dražší byt, 

který by byl vhodnější pro její rodinu.
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Časově ohraničené ubytování s intenzivní sociální prací, mající za cíl co největší osamostatnění 

rodiny.

POČET SLUŽEB:  5 

POČET UŽIVATELŮ:  261

OSTRAVA
Gen. Píky 2980/25, 702 00 Ostrava
Mgr. Tomáš Hruška 
M 737 215 411
tomas.hruska@armadaspasy.cz 

HAVÍŘOV
Dvořákova 235/21, 736 01 Havířov
Mgr. Tomáš Kolondra 
M 737 215 426
tomas.kolondra@armadaspasy.cz 

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

AZYLOVÉ DOMY PRO RODINY/
/MATKY S DĚTMI 

KONTAKTY

Podpořit naše AZYLOVÉ DOMY 
PRO RODINY/MATKY S DĚTMI 

můžete online na

nebo prostřednictvím účtu 
veřejné sbírky 265571036/0300
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OPAVA
Rybářská 484/86, 746 01 Opava
Gerhard Karhan
M 737 215 427
gerhard.karhan@armadaspasy.cz 

PŘEROV
9. května 2481/107, 750 02 Přerov
Mgr. Pavel Šíma 
M 737 215 416
pavel.sima@armadaspasy.cz
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Poskytnutí podpory a pomoci rodinám v nepříznivé životní situaci, kterou nejsou schopny překonat 

vlastními silami a je ohrožen vývoj dítěte a fungování rodiny.

POČET SLUŽEB:  3 

POČET UŽIVATELŮ:  117

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBA 
PRO RODINY S DĚTMI

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

JIRKOV
Ervěnická 1147, 431 11 Jirkov
Bc. Zuzana Horčíková
M 773 770 285
zuzana.horcikova@armadaspasy.cz

KOPŘIVNICE
Horní 1112/21b, 742 21 Kopřivnice
Mgr. Marcela Stryjová 
M 737 215 431
marcela.stryjova@armadaspasy.cz 

KONTAKTY

Podpořit naši SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ
SLUŽBU PRO RODINY S DĚTMI

můžete online na

nebo prostřednictvím účtu 
veřejné sbírky 265571036/0300



OSAMĚLÍ SENIOŘI A OSOBY
SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

PŘÍBĚH KLIENTA
„V současnosti pan Antonín již žádné exekuce nemá 
a k jeho velké spokojenosti pobírá starobní důchod v plné 
výši.“

Pan Antonín pobíral dávky hmotné nouze, příjem si do léta 2021 zvyšoval 

pomocí výkonu veřejné služby. Přišlo však období, kdy již ze zdravot-

ních důvodů pracovat nemohl. Pan Antonín si s podporou sociálního 

pracovníka Armády spásy zažádal o starobní důchod, ale žádost byla 

opakovaně zamítnuta pro nesplnění doby pojištění. Při poslední žádosti  

o starobní důchod bylo však zjištěno, že pan Antonín má na starobní důchod 

už 3 roky nárok a důchod mu byl vyplacen zpětně. Díky tomu začal pan 

Antonín ve spolupráci se sociálním pracovníkem řešit své finanční závazky. 

Uhradil dluh za odvoz komunálního odpadu a uhradil kauci na byt, ve kterém 

v současné době bydlí. Následně chtěl uhradit své dvě exekuce, ale peníze, 

které mu zůstaly, byly panu Antonínovi odcizeny. Krádež financí hlásil a řešil 

ve spolupráci s Policií České republiky.  

Jelikož byly exekuce panu Antonínovi strhávány z důchodu, nezvládl naspořit 

finance k řešení exekucí pomocí Milostivého léta. Po zaplacení veškerých 

nákladů na bydlení panu Antonínovi zůstaly finance pouze na obživu. Díky 

finančnímu daru z Armády spásy si pan Antonín mohl zaplatit potřebnou 

jistinu a vyřídit odpuštění exekucí. V současnosti již žádné exekuce nemá 

a ke své velké spokojenosti pobírá starobní důchod v plné výši.

38



39



Trvalé ubytování zejména pro osoby bez domova, jejichž zdravotní a sociální stav vyžaduje 

péči druhé osoby.

POČET SLUŽEB:  5 

POČET UŽIVATELŮ:  245

PRAHA
Sněženkova 2973/8, 106 00 Praha 10
Mgr. et Mgr. Jitka Modlitbová 
M 737 215 419
jitka.modlitbova@armadaspasy.cz

OSTRAVA
Holvekova 612/38, 718 00 Ostrava
Mgr. Jana Plačková 
M 737 215 422
jana.plackova@armadaspasy.cz 

OSTRAVA
Zukalova 1401/3, 703 00 Ostrava
Mgr. Jana Plačková 
M 737 215 422
jana.plackova@armadaspasy.cz 

DOMOVY SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM
(DOMOVY PŘÍSTAV)

KONTAKTY

Podpořit naše DOMOVY 
SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

můžete online na

nebo prostřednictvím účtu 
veřejné sbírky 265571036/0300
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FRÝDEK-MÍSTEK
Míru 1313, 738 01 Frýdek-Místek
Mgr. Petra Morcinková, DiS. 
M 737 215 433
petra.morcinkova@armadaspasy.cz 

ŠUMPERK
Vikýřovická 3313, 787 01 Šumperk
Bc. Alena Krejčí
M 737 215 408
alena.krejci@armadaspasy.cz 
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Poskytnutí podpory, aktivizace a pomoci s cílem co nejdelšího setrvání v přirozeném prostředí 

jednotlivce.

POČET SLUŽEB:  2 

POČET UŽIVATELŮ:  107

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBA PRO  
SENIORY A OSOBY SE ZDRAVOTNÍM 
POSTIŽENÍM

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

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

KONTAKTY

Podpořit naše
SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY 

PRO SENIORY A OSOBY 
SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

můžete online na

nebo prostřednictvím účtu 
veřejné sbírky 265571036/0300



ORDINACE PRAKTICKÉHO LÉKAŘE

PŘÍBĚH KLIENTA
„S týmem sociálních pracovníků jsme se domluvili, že panu Robertovi dáme po vystřízlivění šanci vše vysvětlit a najít cestu.“

Pan Robert opakovaně pobývá v azylovém domě Adelante Ostrava, kde je také naše ordinace. Poslední dva roky se snaží abstinovat, dochází do práce a stará se o své zdraví. 

V době vánoční, která je pro mnoho osamělých lidí extrémně náročná, však znovu spadl na dno. Do ordinace přiběhl jeho spolubydlící, že panu Robertovi je zle. Šla jsem za ním 

na pokoj, kde to vypadalo opravdu špatně: poblitý stůl, láhev vodky a na posteli pan Robert s beznadějí a strachem v očích. Po dotazech mi vyprávěl, že je na nemocenské a pobyt 

v jedné místnosti, Vánoce a zprávy související s pandemií nemoci COVID-19 ho vedly k depresivním myšlenkám. Proto sáhl po alkoholu. S týmem sociálních pracovníků jsme se 

domluvili, že mu dáme po vystřízlivění šanci vše vysvětlit a najít cestu. Navštívil svého psychiatra, který mu předepsal Antabus. Nyní již pan Robert chodí do práce a dvakrát týdně 

k nám do ordinace dojde na tabletu Antabusu. Přejeme mu hodně úspěchů v boji s alkoholem a také, aby našel nějakou svou lásku.

Zdravotní péče pro lidi bez domova a na okraji společnosti: ambulantní služba, výjezdy do terénu, převozy pacientů do zdravotnických zařízení.

V roce 2021 byla v ordinaci poskytována běžná léčebně preventivní péče pacientům bez domova nebo ohroženým bezdomovectvím. Byly jim prováděny odběry biologického 

materiálu za účelem diagnostiky, pravidelné vyšetření přístroji EKG, ABI, INR, CRP apod., je prováděna běžná vakcinace i vakcinace proti COVID-19, asistence či pomoc při vyz-

vedávání léků (terénní služba), příprava léků do dávkovačů pro neorientované pacienty. Rovněž byli pacienti doporučováni na odborná vyšetření specialistou. Pacienti potřebovali 

také řešit mnohé administrativní úkony, jako jsou lékařská potvrzení pro účely ubytování v sociálních službách, potvrzení ke studiu, zaměstnání, řidičskému průkazu, neschopenky, 

zdravotní posudky pro posouzení invalidity či příspěvku na péči. Ordinace fungovala rovněž jako odběrové místo testování na COVID-19 PCR metodou a rovněž rychlými anti-

genními testy. Pozitivní osoby pak byly převáženy do Karanténního domu Města Ostravy, kde trávily čas izolace či karantény. Náš zdravotní tým je jezdil jednou týdně navštívit, 

zkontrolovat zdravotní stav, případně provést převaz apod. Ordinace rovněž naočkovala všechny zájemce o očkování proti COVID-19 z řad cílové skupiny – celkem 592 osob. 

Terénní pracovníci ordinace, Adelante Ostrava a jiných sociálních služeb přiváželi nebo doprovázeli do ordinace také osoby bez přístřeší přímo z ulice. V případě potřeby tyto 

osoby z cílové skupiny absolvovaly hygienu v nízkoprahovém denním centru Adelante. Následně jim byla poskytnuta ošetřovatelská a lékařská péče v ordinaci – často se jednalo 

o ošetření ran nebo kožních afekcí.

Nově se také připravuje otevření ordinací v Praze a v Brně.
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POČET REGISTROVANÝCH PACIENTŮ:  1 943

POČET OČKOVÁNÍ PROTI COVID-19: 1 128

POČET OSOB NAOČKOVANÝCH PROTI COVID-19:  592

OSTRAVA
U Nových válcoven 1592/9a, 709 00 Ostrava
Mgr. Jana Plačková 
M 737 215 422
jana.plackova@armadaspasy.cz

KONTAKTY
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Podpořit naši
ORDINACI PRAKTICKÉHO LÉKAŘE

můžete online na

nebo prostřednictvím účtu 
veřejné sbírky 265571036/0300



RESHARE

PŘÍBĚH KLIENTA
„Bylo vidět, že paní B. je ze své situace na rozpacích, a říct si o pomoc pro ni nebylo jednoduché. Náš přístup, přátelský a bez odsu-
zování, ulevil jejímu napětí.“

To, že se veřejností darované oblečení třídí a dostává ke klientům našich služeb, není žádná novinka. Téměř v každé sociální službě mají klienti možnost si vyměnit oblečení. 

Od června 2021 také v třídírně pomáháme klientům-třídičům získat zpět sebevědomí a pracovní návyky.

Ne každý, kdo potřebuje pomoc, se zachytí v síti sociálních služeb. Také tzv. sbory, tedy místní církve Armády spásy, se starají o ty, kteří se pohybují na hranici chudoby. Paní B. 

nás oslovila přes důstojnici jednoho z našich sborů. V období pandemie nemoci COVID-19 přišla o práci, a i když si opět zaměstnání našla, vzhledem k dluhům stále ještě vítá 

jakoukoliv hmotnou pomoc. Bylo vidět, že je ze své situace na rozpacích, a říct si o pomoc pro ni nebylo jednoduché. Náš přístup, přátelský a bez odsuzování, ulevil jejímu napětí. 

S vděčností uvítala možnost pomoci s rodinným rozpočtem v podobě oblečení pro své předškolní děti, synovce a také pro sebe.

ReShare představuje vedlejší hospodářskou činnost Armády spásy a dělí se na část ReShare store a na část ReShare Collect, v rámci které probíhá sběr šatstva prostřednictvím 

kontejnerů na textil, jeho třídění a další využití. V rámci obchodů pak probíhal prodej second hand a retro oblečení, hraček, domácích potřeb, avšak z důvodu dopadů covidové 

doby byla tato část ReShare v polovině roku ukončena. 
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POČET KONTEJNERŮ ROZMÍSTĚNÝCH 

V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI 125 

MNOŽSTVÍ DAROVANÉHO TEXTILU

(V RÁMCI KONTEJNERŮ NA TEXTIL A DARŮ) 496 tun

PRACOVNĚ MOTIVAČNÍ AKTIVITY:

POČET KLIENTŮ V RÁMCI NAKLÁDKY A VÝBĚRU 

KONTEJNERŮ 67

POČET KLIENTŮ V RÁMCI TŘÍDÍRNY 12 

POČET ZAMĚSTNANCŮ Z PROJEKTU „PŘÍLEŽITOST DĚLÁ 

ZAMĚSTNANCE“ (VE SPOLUPRÁCI S ÚŘADEM PRÁCE) 5

PRAHA
Petržílkova 2565/23, 158 00 Praha-Stodůlky

Koordinátor ReShare pro Moravskoslezský kraj 
Tibor Varga 
M 773 798 901
tibor.varga@armadaspasy.cz 
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Koordinátor Třídírny ReShare pro Moravskoslezský kraj 
Jana Jariabková 
M 773 770 195
jana.jariabkova@armadaspasy.cz



Název a číslo projektu, 
operační program

Stručná anotace projektu Termín realizace Celková výše dotace

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 až 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 potřeb uživatelů, audit kvality, odborná 
podpora, vzdělávání, exkurze a konference.

1. 4. 2020 až 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

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. 4. 2020 až 31. 3. 2022 618 250 Kč

ZPROSTŘEDKOVANĚ
Zvýšení dostupnosti a vytvoření 
možností zdravotní péče pro osoby bez 
domova, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_
039/0009641, OPZ

Smyslem projektu je podpora organizací, které budou posky-
tovat zdravotní péči pro osoby bez přístřeší a osoby ztrátou 
přístřeší ohrožené. Realizátor projektu: MINISTERSTVO 
ZDRAVOTNICTVÍ
Příjemce dotace: 
Armáda spásy pro zajištění provozu Ordinace pro chudé v 
Ostravě.

1. 4. 2020 až 31. 3. 2022 6 553 153 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

PROJEKSTY PŘÍMO PODPOŘENÉ Z EU FONDŮ
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OČEKÁVÁNÍ A PLÁNY DO DALŠÍHO OBDOBÍ 

V roce 2021 jsme stejně jako v roce předchozím hodně bojovali s pandemií nemoci COVID-19. Jakkoli to byla náročná etapa, 

za neuvěřitelné obětavosti všech našich pracovníků a řady dárců, kteří rekordně podpořili skoro všechny námi vyhlášené kampaně, 

jsme zahájili práci na dalším strategickém plánu. Na přelomu let 2021/2022 jsme rovněž připravili otevření ordinace praktického 

lékaře v Praze.

Pro rok 2022 plánujeme především pokračovat v Praze v decentralizaci služeb – navázat na již vzniklý Domov Přístav Praha vznikem 

nové noclehárny a denního centra v Praze 10 (poprvé v trvalém režimu 24/7) a hledat další prostory, které by uvolnily kapacitu 

objektu v ulici Tusarova a snížily tlak na uživatele služeb, zaměstnance i naše okolí.

V roce 2022 dále plánujeme otevřít ordinaci praktického lékaře v Brně. 

Chceme se v tomto roce významně soustředit na podporu zdravotní péče pro lidi bez domova – a to nejen v podpoře našich zdravotníků, 

ale i v posilování vědomí laické a odborné veřejnosti o této potřebě. Tomuto tématu bude věnována i národní konference Armády 

spásy.

Jan František Krupa

národní ředitel sociálních služeb
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FINANČNÍ ZPRÁVA ARMÁDY SPÁSY 
V ČESKÉ REPUBLICE, Z. S.

Armáda spásy v České republice, z.s. struktura nákladů

Spotřeba  materiálů 54 858 080,27 Kč

Spotřeba energie 19 321 910,98 Kč

Služby 54 392 225,61 Kč

Mzdové náklady 257 870 189,85 Kč

Zákonné a ostatní sociální pojištění 86 212 481,82 Kč

Zákonné a ostatní sociální náklady 9 150 555,78 Kč

Daně a poplatky 2 740 301,52 Kč

Ostatní náklady a poskytnuté příspěvky 19 836  711,83 Kč

Odpisy a tvorba opravných položek 11 122 082,53 Kč

Celkem 515 504 540,19 Kč

Mzdové náklady

Spotřeba  materiálů

Služby

Zákonné a ostatní sociální pojištění

Ostatní náklady a poskytnuté příspěvky

Spotřeba energie
Odpisy a tvorba opravných položek

Zákonné a ostatní sociální náklady
Daně a poplatky
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Armáda spásy v České republice, z.s.
struktura výnosů podle jednotlivých zdrojů za rok 2021

Provozní dotace – dotace ze státního rozpočtů kap. 313 170 712 367,76 Kč

Provozní dotace – města 35 602 410,61 Kč

Provozní dotace – kraj a hlavní město Praha 96 348 721,30 Kč

Provozní dotace – Evropské fondy 28 893 132,05 Kč

Provozní dotace – úřad práce 3 003 900,14 Kč

Provozní dotace – ostatní ministerstva 21 307 088,93 Kč

Tržby za vlastní výkony – zdravotní pojišťovny 
a individuální projekty

14 457 805,64 Kč

Tržby za vlastní výkony 99 881 101,38 Kč

Ostatní výnosy 16 585 331,61 Kč

Tržby z prodeje DNM a DHM 3 813 255,13 Kč

Tržby z prodeje materiálu 2 321 121,59 Kč

Přijaté dary finanční 4 821 481,57 Kč

Přijaté dary finanční – fundrasing 15 041 692,76 Kč

Přijaté dary věcné 7 932 657,22 Kč

Veřejná sbírka 3 500,00 Kč

Celkem 520 725 567,69 Kč

Provozní dotace 
– dotace ze státního 

ozpočtů kap. 313

Tržby za vlastní výkony

Provozní dotace
– kraj a hlavnaí město Praha

Provozní dotace – města

Provozní dotace – Evropské fondy

Tržby za vlastní výkony – zdravotní
pojišťovny a individuální projekty

Ostatní výnosy
Přijaté dary finanční – fundraising

Přijaté dary věcné
Tržby z prodeje materiálu

Provozní dotace – úřad práce
Provozní dotace – ostatní ministerstva

Veřejná sbírka

Tržby z prodeje DNM a DHM

Přijaté dary finanční
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KONTAKT
Sídlo: Petržílkova 2565/23, 158 00 Praha-Stodůlky
IČ: 02144034
Právní forma: církevní organizace
Statutární zástupce: Pplk. Frank Robert Gjeruldsen
Národní ředitel sborové práce: Ing. František Pekárek
Datum registrace: 25. 9. 2013
Telefon: 251 106 424
E-mail: ustredi@armadaspasy.cz 
ID datové schránky: 9za78et
Číslo bankovního účtu: 263172859/0300

ARMÁDA SPÁSY – CÍRKEV

PRO KAŽDÉHO
CÍRKEVNÍ

SBORY

DĚTI/MLÁDEŽ/
DOSPĚLÍ/SENIOŘI 

/RODINY…
KOMUNITNÍ 

CENTRA

VEŘEJNOST
DOBROČINNÝ 

OBCHŮDEK 
S POSEZENÍM

UŽIVATELÉ 
A ZAMĚSTNANCI 

SOCIÁLNÍCH 
SLUŽEB

KAPLANSTVÍ

DĚTI
A MLÁDEŽ

AKCE
A TÁBORY

LIDÉ VE VĚZENÍ 
A BLÍZKO 

K VÝSTUPU
VĚZEŇSKÁ 

SLUŽBA
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Pro každého
Církevní sbory

(duchovní služba)

Děti/ mládež / 
dospělí / senioři / 

rodiny…
Komunitní centra

Veřejnost
Dobročinný 
obchůdek 

s posezením

Uživatelé 
a zaměstnanci 

sociálních služeb
Kaplanství

Děti a mládež
Akce a tábory

Lidé ve vězení 
a blízko 

k výstupu
Vězeňská služba

PRAHA

BRNO

OSTRAVA

ČERMNÁ

HAVÍŘOV

KARLOVY VARY

KOPŘIVNICE

KRNOV

OPAVA

PŘEROV

ŠUMPERK

PRAHA

BRNO

OSTRAVA

HAVÍŘOV

KARLOVY VARY

KRNOV

OPAVA

PŘEROV

ŠUMPERK

OSTRAVA

HAVÍŘOV

KARLOVY VARY

KRNOV

OPAVA

PŘEROV

ŠUMPERK

PRAHA

BRNO

OSTRAVA

BOHUMÍN

FRÝDEK-MÍSTEK

HAVÍŘOV

JIRKOV

KARLOVY VARY

KOPŘIVNICE

KRNOV

OPAVA

PŘEROV

ŠUMPERK

BRNO

OSTRAVA

KOPŘIVNICE

PŘEROV

ŠUMPERK

BRNO

HAVÍŘOV 

PŘEROV

ŠUMPERK

Nedělní bohoslužby

Pastorační péče

Biblické vyučování

Modlitební setkání

Domácí skupinky

Návštěvy nemocných 

a osamělých

Nedělní programy 

pro děti

Evangelizační akce

Služba Romům

Práce se seniory

Práce s dětmi

Práce s rodinami

Rozdávání potravin 

pro potřebné

Pomoc potřebným

Poradenství

Lekce angličtiny

Second hand

• oblečení

• domácí potřeby

• hračky

Meeting point

Místo na posezení

Poradenství

Informace

Pastorační péče

Biblické posezení

Bohoslužby

Osobní pohovory

Praktická pomoc 

ex-uživatelům

Modlitební setkání

Volnočasové programy

LEGO KLUB

Příměstské tábory

Národní dětský tábor

Víkendy pro děti

Akce pro mládež

Návštěvy vězňů

Dopisovaní

Posílání balíčků 

s oblečením při 

výstupu
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NEBOŤ BŮH TAK MILOVAL SVĚT, ŽE DAL SVÉHO JED-
NOROZENÉHO SYNA, ABY ŽÁDNÝ, KDO V NĚJ VĚŘÍ, 
NEZAHYNUL, ALE MĚL VĚČNÝ ŽIVOT.

BIBLE, EVANGELIUM PODLE JANA, 3. KAPITOLA

PŘÍBĚH
„Největší zážitek po modlitbě za spasení byl, jak ze mě všechno spadlo.“

Jmenuji se Pavel D. a pocházím z romské rodiny, většinu svého života jsem byl profesionální hudebník. Bral jsem drogy a pil alkohol, kouřil jsem jednu cigaretu za druhou. 

Moje manželka mi nechávala na stolku Dobrou setbu, což je biblické čtení na každý den. Přestože jsem byl často opilý, četl jsem to a Boží slovo na mě působilo. Zajímavé je, 

že dříve jsem četl i Bibli, ale nic mi to neříkalo. Boží slovo ke mně začalo mluvit až pod vlivem přímluvných modliteb.

Tři týdny předtím, než jsem dal svůj život Ježíši, jsem měl duchovní sen. Zdálo se mi, že hraji před velkým publikem a klávesy přestaly hrát. Taková hrůza pro hudebníka! V tom 

snu jsem se modlil: „Pane Ježíši, Ty můžeš všechno, oprav klávesy a já jsem Tvůj.“ Náhle klávesy začaly hrát. Ráno jsem se vzbudil nezvykle radostný. Za pár dní k nám přišel Igor 

Mamojka, pastor sboru Armády spásy. Modlil se za mě a vedl mě, abych se v modlitbě Bohu odevzdal. Největší zážitek po modlitbě za spasení byl, jak ze mě všechno spadlo. Nikdy 

jsem neznal, co je pokoj. Moji neustálí průvodci – strach a úzkost, naprosto zmizely. Pán Ježíš se mě dotkl, uzdravil moji duši i tělo a zbavil mě všech závislostí. Nyní již skoro 3 roky 

vůbec nekouřím. Alkohol a drogy odešly hned a během pár týdnů jsem také přestal brát antidepresiva. Bůh mě plně vysvobodil. Do svých 45 roků jsem nikdy nehrál střízlivý. Ale 

teď zpívám a hraji šťastný a inspirací k novým písním pro mě je odpouštějící láska mého Spasitele, který se stal smyslem mého života.

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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V 10 SBORECH ARMÁDY SPÁSY A JEDNÉ MISIJNÍ STANICI 

NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY BYLA PRŮMĚRNÁ TÝDENNÍ 

NÁVŠTĚVNOST: 

BOHOSLUŽBY:  128 OSOB

PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ:  25 OSOB

DUCHOVNÍ PRÁCE PRO DOSPĚLÉ OSOBY:  79 OSOB

PRÁCE SE SENIORY:  15 OSOB

PASTORACE VE SBORU:  91 OSOB

HUDEBNÍ ZKOUŠKY SE ÚČASTNILO:  8 OSOB

POČET ZHLÉDNUTÍ ONLINE VYSÍLÁNÍ:  54 207

POČET NÁVŠTĚV SBOROVÝCH AKTIVIT PRO KOMUNITU 

ZA ROK:  6 821

POČET NÁVŠTĚV KAPLANSKÉ SLUŽBY ZA ROK:  13 145 

POČET PASTORAČNÍCH NÁVŠTĚV ZA ROK:  2 475

POČET NÁVŠTĚV BOHOSLUŽEB A DUCHOVNÍCH 

SETKÁNÍ ZA ROK:  9 813 

AKTIVITY PRO MÍSTNÍ KOMUNITU (ANGLIČTINA, RUČNÍ 

PRÁCE, OBCHŮDEK, SPORTOVNÍ AKTIVITY):  122 OSOB

KAPLANSKÁ SLUŽBA V SOC. SLUŽBÁCH:  263 OSOB

VĚZEŇSKÁ SLUŽBA: 

 430 PASTORAČNÍCH DOPISŮ A 395 BALÍKŮ ZA ROK

Frank Robert Gjeruldsen, Pplk., národní velitel 
M 734 851 697
frank.gjeruldsen@armadaspasy.cz

Tone Gjeruldsen, Pplk., zástupce národního velitele 
tone.gjeruldsen@armadaspasy.cz

František Pekárek, Por., národní ředitel sborové práce 
M 773 795 012
frantisek.pekarek@armadaspasy.cz

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

SBOR BRNO 
Staňkova 6, 602 00 Brno
Igor Mamojka 
M 773 795 005
igor.mamojka@armadaspasy.cz 

SBOR OSTRAVA-PORUBA 
M. Majerové 1733/6, 708 00 Ostrava-Poruba  
Aleš Malach 
M 773 795 029
ales.malach@armadaspasy.cz

SBOR HAVÍŘOV  
J. Seiferta 8, 736 01  Havířov – Město
Jakub Kowalczyk 
M 773 795 033
jakub.kowalczyk@armadaspasy.cz
 

KONTAKTY
SBOR KARLOVY VARY 
Jugoslávská 16, 360 01 Karlovy Vary
Mgr. Olga Zdeňková 
M 773 795 028
olga.zdenkova@armadaspasy.cz

SBOR KOPŘIVNICE 
Francouzská 1181, 742 21 Kopřivnice 
Petr Kováčik 
M 773 795 010
petr.kovacik@armadaspasy.cz

SBOR KRNOV 
Opavská 26, 794 01 Krnov 
Janneke Rozema 
M 773 795 029 (překladatelka)
janneke.rozema@armadaspasy.cz

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

SBOR PŘEROV  
9. května 107, 750 02 Přerov
Albín Vágai 
M 773 795 030
albin.vagai@armadaspasy.cz

SBOR ŠUMPERK 
Radniční 25, 787 00 Šumperk
Daniel Biško
M 773 795 004
daniel.bisko@armadaspasy.cz
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Sborovou práci v ČR můžete 
podpořit zasláním finančního daru 
na číslo účtu: 263172859/0300. 
Děkujeme moc za Vaši podporu!
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OČEKÁVÁNÍ A PLÁNY DO DALŠÍHO OBDOBÍ 

Než se zmíním o našich plánech a očekáváních do dalšího období, rád bych věnoval pár vět uplynulému období. Období pandemie 

nemoci COVID-19 bylo pro církve obecně, a samozřejmě tedy i pro sbory Armády spásy, těžkou zkouškou. Mnohé aktivity a způsoby 

sdílení evangelia, které jsme používali dříve, nebylo možné kvůli omezeným sociálním kontaktům použít. Mnohé věci jsme začali dělat 

jinak. Místo hromadných akcí jsme se snažili poskytnout stravu našim ovečkám v online prostoru, což přineslo v některých případech 

nečekané výsledky a nové zkušenosti. Zároveň jsme se mnohem více zaměřili na individuální pastoraci, návštěvy v rodinách a prak-

tickou pomoc při řešení důsledků zdravotních problémů, poskytovali jsme duchovní podporu nemocným i pozůstalým po úmrtí blízké 

osoby. V tom všem jsme se snažili rozdávat naději, kterou máme v Ježíši Kristu. Pokud bych měl vybrat jeden biblický verš, který dle 

mého názoru vystihuje tuto situaci a zároveň míří do budoucna, vybral bych tento:

„Posilněte proto své zemdlené ruce i klesající kolena“ a „vykročte jistým krokem,“ aby to, co je chromé, docela nezchromlo, ale naopak 

se uzdravilo (Židům 12, 12–13).

V následujícím období budeme hledat cestu. Cestu, jak se vrátit k tomu, co fungovalo, a jak nalézt nové způsoby sdílení evangelia 

v krizemi zmítané společnosti. Všude je mnoho problémů, ale církev je zbudována na skále, kterou je Kristus. Ani pekelné brány ji 

nepřemohou (srov. Mt 16, 18). Čeká nás obnova pobořených hradeb našich měst, čeká nás znovu navazování kontaktů a vytváření 

obecenství s lidmi, kterým jsme sloužili v minulosti a zároveň hledání relevantních odpovědí na problémy dnešní doby. Čeká nás 

prověřování efektivnosti nových způsobů sdílení evangelia. Ve světle Božího slova máme jako církev Ježíše Krista, resp. misijní hnutí, 

co nabídnout. Zároveň se zaměříme na posílení finančního zajištění a soběstačnosti Armády spásy – církve v České republice.

Na závěr chci říci, nejsme v tom sami. Pokud odpovídáme na tichý, jemný Boží hlas a očekáváme na vedení Ducha svatého, ukáže se 

nám cesta, po které nás jako jednotlivce i jako Armádu spásy Bůh chce vést.

František Pekárek

národní ředitel sborové práce
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Evropská unie 
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

VÁŽÍME SI VAŠÍ PODPORY A POMOCI. DĚKUJEME! 

EVROPSKÁ UNIE 
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Senátor Ing. Zdeněk Nytra finančně podporuje sociální službu Sociálně 
aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením Ostrava.



Město Přerov, Svitavy, Hanušovice, obce Bohdíkov, Bludov, Dolní Studénky, Libina, Olšany, Bystrovany, 
Kopřivná, Nový Malín, Petrov nad Desnou, Postřelmov, ORP Jilemnice, Malá Morava, Dobrovolný 
svazek obcí Mikroregion Valašskomeziříčsko–Kelečsko. 
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