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VEČER NA PODPORU POULIČNÍ MEDICÍNY
OSTRAVA 6. DUBNA – Nedostupnost zdravotní péče znamená pro lidi bez domova
ohrožení na životě. V Ostravě je jich asi 900, z nichž polovina žije na ulici. Těmto lidem
pomáhá Projekt pouliční medicíny: Medici pro Armádu spásy.
Armáda spásy pořádá dne 6. 4. 2016 v 18.00 program na podporu pouliční medicíny. Celá
akce proběhne v Ostravě Porubě, na ulici Marie Majerové 1733/6 v prostorách Sboru a
komunitního centra Armády spásy. Vstupné na tuto akci je dobrovolné, celý výtěžek bude
použit na nákup vybavení a materiálů, potřebných pro poskytování pouliční lékařské péče
v Ostravě.
Pouliční medicína je systematický přístup k poskytování zdravotní péče osobám bez domova žijícím na
ulici. Terénní práce je zaměřena ty, kteří si nenajdou cestu ani do základních nízkoprahových služeb.
Cílem pouliční medicíny je navázat vztah s těmi, kdo spí na ulicích, a umožnit jim zdravěji žít.
Večer na podporu pouliční medicíny, představí projekt Medici pro Armádu spásy a možnosti jak se
do tohoto projektu zapojit. Praktická lékařka Armády spásy se zaměřením na pouliční medicínu MUDr.
Andrea Pekárková, která je průkopník v oblasti pouliční medicíny v České republice, představí koncepci
zdravotní péče o bezdomovce.
„Přinést naději, to dělám už od studia medicíny. Poskytuji
zdravotní péči lidem bez domova, možná trochu proti
proudu, s podporou zahraničních kolegů“ říká MUDr.
Andrea Pekárková
Večer na podporu pouliční medicíny zakončí písničkář David
Bartoš, svým koncertem. „Asi mě to nikdy nepřestane
fascinovat – jedna kytara, jeden zpěv, písničkář zmůže
hodně, může pobavit, zaujmout, přinést klid“ říká David
Bartoš
Armáda spásy se aktivně snaží pomáhat lidem bez domova
a provozovat programy, které jim pomohu v návratu do společnosti. Pro lidi bez domova jsou
připraveny služby: již zmíněná terénní práce, na ni navazuje nízkoprahové denní centrum, kde mohou
pobývat během dne, mohu řešit své problémy anebo jen sbírat síly. A také noclehárna, která je určena
pro přespání těch, kteří nemají bydlení nebo je jejich bydlení nevyhovující. Možnost nepřetržité služby
pro muže, ženy, pro maminky nebo rodiny s dětmi pak nabízí azylové domy Armády spásy.
Pouliční medicína je prvním, nezbytným krokem k dosažení vyšší úrovně péče pro osoby bez
přístřeší.
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O Armádě spásy:

Armáda spásy byla založena roku 1865 Williamem Boothem. V současné době tato křesťanská organizace působí ve 127
zemích světa. V Československu zahájila Armáda spásy práci v roce 1919, ale v roce 1950 byla její činnost komunistickým
režimem násilně ukončena. K obnovení práce došlo v roce 1990. V současné době působí v Praze, Brně, Ostravě, Havířově,
Karlových Varech, Krnově, Opavě, Přerově a Šumperku a nově také v Jirkově a Bohumíně.
Cílem Armády spásy v ČR 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
50 druhů sociálních služeb. Každý den jejich služeb využívá více než tisíc znevýhodněných osob.

