
	  	  
	  	  
	  
	  	  
	  	  
	  	  
	  	  
	  	  
	  	  
	  	  
	  	  
	  
	  

	  
	  

Príspevok	  z	  5.	  ročníka	  medzinárodnej	  konferencie	  	  
	  
	  
	  

„Rozvoj	  potenciálu	  človeka	  bez	  domova“	  
	  	  

30.	  5.	  a	  31.	  5.	  2013	  
Park	  Hotel	  Tartuf,	  Beladice	  	  

	  
	  
	  
	  

Konferenciu	  zorganizovalo	  a	  spolufinancovalo	  o.z.	  ProA	  prúdu,	  vydavateľ	  Nota	  bene,	  z	  vlastných	  zdrojov.	  	  
Konferenciu	  podporil	  Nadačný	  fond	  Slovenských	  elektrární	  v	  Nadácii	  PonAs.	  	  

	  

	  	  
	  	  
	  	  
	  	  
	  



Armáda spásy v ČR 

„Armáda spásy, jako 
mezinárodní hnutí, je součástí 
všeobecné křesťanské církve. 
Její poselství je založeno na 
bibli. Její služba je motivována 
láskou k Bohu. Jejím posláním 
je kázat evangelium, dobrou 
zprávu o Ježíši Kristu, a v jeho 
jménu naplňovat lidské potřeby 
bez jakékoli diskriminace.“ 



Historie Armády spásy 

•  Armádu spásy založil v roce 
1865   William Booth. 

•  Chtěl založit náboženské 
hnutí, a zajímal se o chudé a 
nevěřící v Notinghamu. 

•  Současným velitelem 
mezinárodní Armády spásy je 
generálka Linda Bond. 



AS v Československu 

•  Armáda spásy zahájila práci v Československu 
v roce 1919 a rychle rozvinula oba rozměry své 
práce – církevní činnost a domovy pro 
bezdomovce a jiné skupiny lidí na okraji 
společnosti. Poté, co přečkala obtížnou dobu 
okupace v letech 1939 až 1945, byla její 
činnosti nejprve omezena a nakonec zcela 
ukončena komunistickým režimem a početná 
skupina jejích členů byla uvězněna 



AS v Československu 

•  Krátce po 17. listopadu 1989 byly navázány 
přímé kontakty s Ministerstvem práce a 
sociálních věcí. Armáda spásy v České 
republice byla registrována MV ČR dne 
17.5.1990 jako občanské sdružení.  

 
•  V současnosti se Armáda spásy v  ČR registruje 

jako církevní právnická organizace 
 



•  Armáda spásy poskytuje sociální a duchovní   
práci. 

•  Sociální práce zahrnuje např. péči o  lidi bez 
domova, staré a nemocné občany, matky s 
dětmi, děti a mládež, ale i další formy pomoci 
podle aktuálních potřeb. 

•  Duchovní práce je soustředěna do tzv. sborů, 
v jejichž čele stojí důstojníci Armády spásy. V 
současné době je v každém městě působení 
jeden sbor Armády spásy. Jednotlivá sociální 
zařízení jsou vedena zahraničními i českými 
odborníky. 

 
 

Armáda spásy v ČR 



Poskytuje 52 registrovaných sociálních služeb v 
9 městech České republiky 
 
• Azylové domy 
• Noclehárny 
• Nízkoprahová denní centra 
• Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 
• Terénní programy 
• Sociální rehabilitaci 
• Sociálně aktivizační služby pro seniory 
• Služby následné péče 
 
 
 

Armáda spásy v ČR 



 
• Působí od roku 2001, kdy převzala 
azylový dům a noclehárnu od 
občanského sdružení Samaritán.  

• V současnosti poskytujeme 6 
registrovaných sociálních služeb pro 
osoby bez domova 

Armáda spásy Opavě 



Centrum sociálních služeb 
Samaritán 

1. Krok 
� terénní 

páce 

2. Krok 
� nízkoprahové 
dennní centrum 
� noclehárna 

3. Krok 
� azylový 

dům 

4. Krok 
� bydlení v 

tréninkových 
bytech 

5. Krok 
� jiné bydlení  
� nájemní 
bydlení 

Pracovní aktivity v CSS Samaritán  



Systém poskytovaných služeb 
1 krok: Terénní práce 



Systém poskytovaných služeb 
2 krok: Noclehárna a NDC 



Systém poskytovaných služeb 
3. Krok: Azylový dům ubytovna 



Systém poskytovaných služeb 
4. Krok: Azylový dům – tréninkové 
byty 



Systém poskytovaných služeb 
Pracovní aktivity 



Pracovní aktivity CSS  
Samaritán 

Farma Strahovice  

sociální rehabilitace 

veřejná služba 

obecně prospěšné práce 



Farma Strahovice 

Slouží k realizaci pracovních aktivit Centra sociálních 
služeb Samaritán Opava 
Od poloviny roku 2011 byla zahájena sociální služba 
sociální rehabilitace 
V předchozích letech byla farma využívána v projektu 
SYMOP – normální je pracovat 



Farma Strahovice 

Hlavním přínosem projektu je vytvoření, nebo 
obnovení základních sociálních návyků a 
dovedností potřebných k soběstačnosti a 
uplatnění ve společnosti, nácvik pracovních 
dovedností.  



Farma Strahovice 

Od 1. 7. 2011 do 30. 4. 2013 pracovalo na farmě ve 
Strahovicích v rámci sociální služby sociální 
rehabilitace 18 uživatelů.  
 
Celkově bylo poskytnuto 717 výukových hodin  
Učili se starat o domácí 
zvířectvo, používat 
různorodé pracovní 
nástroje, s uživateli také 
probíhal nácvik 
údržbářských dovedností a 
zahradnických prací.  



Farma Strahovice 

V roce 2012 vznikly ve Strahovicích 2 místa k bydlení 
– následná služba azylového domu byt AS.  

Ve spolupráci s ÚP se nám 
podařilo zaměstnat 2 osoby 
na plný úvazek.  



Farma Strahovice 

V počátku roku 2013 mají práci v rámci veřejné 
služby 4 lidé.  

V současnosti probíhá ve 
Strahovicích rekonstrukce 
obytné části farmy, která bude 
ukončena v červnu 2013. Po 
dokončení vzniknou 3 místa 
pro uživatele, kteří tam budou 
pracovat a zároveň i bydlet 



Farma Strahovice 

Průměrná doba délky využívání služby sociální 
rehabilitace je cca půl roku, někteří uživatelé si práci 
ve Strahovicích zkusí např. jen na týden, jiní jsou 
zapojeni i rok, další se nám do rehabilitace 
opakovaně vracejí.  
 Celkově jsou nejčastěji 
v sociální rehabilitace zapojeni 
uživatelé azylového domu, 
dále ženy z Domova pro matky 
s dětmi a uživatelé 
z nízkoprahového denního 
centra. 



Farma Strahovice 

Podpora ze strany obce Strahovice  
•  rok 2012 zadávání čištění obecních pozemků v 

roce celkový objem za 70.000 Kč 
•  rok 2013 za symbolickou jednu korunu pronájem 

pozemků cca 1,5 ha 
Podpora ze strany ÚP 
• rok 2012 podpora 
pracovních míst   270.000 
Kč ( 2 osoby) 
• Rok 2013 podpora 
pracovních míst ve výši  
640.000 Kč ( 5 osob) 



Farma Strahovice 

Plán v roce 2013 
•  podpořit 5 osob v rámci projektu veřejné služby a 
•  20 osob v sociální rehabilitaci 

Činnosti  
• Rozšířit chov ovcí 
• chov vepřů, drůbeže 
• prodej vajec 
• prodej palivového dříví 
• zpracovávání dřevního 
odpadu 
• zahájit výrobu pelet 



Farma Strahovice 

Vliv na podpořené osoby 
•  zvýšení sebevědomí, snížení dluhů, navázání 

kontaktů ve společností 
•  pracovat se selháním 

„Byl jsem v šoku, pana 
Františka jsem vůbec 
nepoznal, je to nový 

člověk.“ 



Děkuji za pozornost 
Bc. Tomáš Surovka 

�  Kontakt  
�  Tel. 737 215 420 
�  tomas_surovka@armadaspasy.cz 

�  www.armadaspasy.cz 
 
 




