
Zpravodaj Armády spásy
Moravskoslezský kraj

Milí přátelé Armády spásy, vstupujeme do posledního období tohoto roku, ve kterém si v podobě vánočního 
příběhu připomínáme to, že tento svět potřebuje naději a lásku. V médiích slyšíme a vidíme různě zpracovanou 
vánoční symboliku například v podobě zeleného mimozemšťana s prvním dárkem, a výzdoba ve městech a  vá-
noční trhy nám připomínají, že musíme být připraveni na ten okamžik, ve kterém si budeme předávat dárky a 
činit své blízké šťastnými. Je paradoxem, že se připravujeme na vánoční okamžik skoro dva měsíce a přitom si 
připomínáme příběh o rodině odmítnuté společností natolik, že musela najít své bezpečí ve chlévě. Ten je v ny-
nějších koledách a Betlémech vykreslen tak nádherně, že je nám skoro líto toho, že nejsme v zástupech pastýřů 
či mudrců a že si s Josefem či Marií nemůžeme dát hrnek čaje a podebatovat nad životem.

Dovedete si představit sebe v opravdové realitě, že nevíte, kde budete spát, nemáte vodu, teplo, že vás mohou 
na ulici okrást či dokonce zabít? Taková byla a je realita lidí, na které nikdo nečeká, tehdy ani nyní. Vede mě to 
k zamyšlení nad tím, co se odehrává v našich službách. Naši pracovníci a dobrovolníci se zde setkávají s lidmi, 
kteří nemají jistotu svého místa ve společnosti, rodině, kdy pouhé uvaření teplé vody na přípravu čaje je skoro 
tak složité jako vylézt na nejvyšší horu světa. Nic z naší každodenní jistoty v podobě zapnutí vypínače, které 
zajistí světlo nebo teplo.

Velice si vážím každého pracovníka a dobrovolníka v jeho každodenní práci, kdy navštěvujete občany ve 
squotech a pod mosty, zajišťujete přenocování na noclehárnách, zprostředkováváte kontakt v denních centrech, 
obhajujete práva v azylových domech, zajišťujete bezpečné místo v nízkoprahových denních centrech pro děti 
a mládež, zajištujete péči v domovech se zvláštním režimem, aktivujete rodiny a seniory v ambulantních a te-
rénních službách, podporujete rodiny a jednotlivce v  samostatném bydlení, ošetřuje rány v ordinaci i na ulici… 
Jste připraveni nejenom zajistit tyto základní životní potřeby, ale především jste připraveni naslouchat lidskému 
příběhu bez předsudků a odmítání. Každodenní naděje, kterou zprostředkováváte našim spoluobčanům je ob-
divuhodná a je svědectvím toho, že naděje a láska zachycená vánočním příběhem je opravdu živá po celý rok, 
den co den. Dá se říct, že v našich službách máme vánoce každý den a za to Vám děkuji. 

S úctou Tomáš Surovka, oblastní ředitel Armády spásy v Moravskoslezském kraji.



Ohlédnutí za rokem 2018 
LEDEN
•	Slavnostní otevření Ordinace pro chudé v Ostravě 
ÚNOR
•	Slavnostní otevření sýrárny v Opavě na Farmě 

Strahovice
•	Nejsilnější mrazy a největší podpora veřejnosti 

formou Nocleženky
•	Akce Suchý únor – měsíc bez alkoholu 
BŘEZEN
•	Nová kampaň s postavami „Karla“ ilustrující naši 

práci 
•	Innogy zaměstnanecká sbírka na podporu služeb 

AS v regionu 
•	Zahájení stavby noclehárny a nízkoprahového 

centra v Ostravě 
DUBEN 
•	Homeless Cup 2018 v Ostravě – fotbalový turnaj 
•	Zažij DofE v Ostravě! – studentský festival s naší 

účastí 
KVĚTEN 
•	Samaritán Open Olomouc – fotbalový turnaj 

3. místo pro tým z Krnova 
•	Kurz pro matky v Domě pro matky s dětmi Opava, 

financován spol.Rosman 
•	Zahájení fotosoutěže pro veřejnost „Jak vypadá 

chudoba?“ 
ČERVEN 
•	Polévka je grunt – v Ostravě, nově i v Havířově 
•	Firemní dobrovolnictví – skupina ČEZ 
•	Festival v ulicích v Ostravě: projekt Arcelor Mittal 

Tanec pro život – podpora Ordinace 
ČERVENEC  
•	Colours of Ostrava: Tanec pro život – podpora 

Ordinace
•	„Hurá prázdniny“ v Opavě pro klientky a děti 

v Domě pro matky s dě tmi i pro veřejnost
SRPEN 
•	Zapojení do projektu financovaného z Moravsko-

slezského kraje Iniciativa pro podporu  zaměstna-
nosti mládeže v Krnově  

ZÁŘÍ  
•	Olympijské hry Přístavů ve Frýdku-Místku 
•	Certifikát kvality org. „Síť aktérů pro domov“ 

pro azylový dům pro muže v Havířově
•	Kaufland – potravinová sbírka v Kopřivnici, Ost-

ravě a Krnově
•	Let balonem - Den otevřených dveří v Domě pod 

Svahem v Havířově  
ŘÍJEN 
•	Dny proti chudobě v Ostravě, Frýdku-Místku a 

Havířově 
•	Sbírka potravin na Krajském úřadu MS-kraje 
•	Účast na Mezinárodní konferenci pouliční medicí-

ny v Holandsku 
LISTOPAD 
•	Národní potravinová sbírka ve všech městech, kde 

působíme 
•	Noc venku v Opavě 
•	Vzdělávání ředitelů v oblasti managementu 
•	Taneční a hudební přehlídka pro sociálně znevý-

hodněné děti v Krnově 
•	Oprava jídelny Domova Přístav po požáru 
PROSINEC 
•	Vánoční polévka s vedením města v Ostravě 

a v Havířově 
•	Vánoční programy pro klienty 
•	Kampaň #ASlaskou

Terénní zdravotní péče Festival v ulicích

Produkty z nové sýrárny ve Strahovicích 



Kvalita sociálních služeb v našem regionu 
V průběhu roku se nám podařilo nabídnout sociálním pracovníkům odborné skupinové konzultace, které 
organizovala organizace „Síť  aktérů pro domov“ a lektorovala  Mgr. Kateřina Glumbíková. Ph.D. Věnova-
la se tématům Moci a bezmoci v sociálních službách, Duševnímu onemocnění u obyvatel azylových domů 
a Motivaci a zplnomocňování klientů v sociálních službách. Kromě  těchto konzultací probíhalo společné 
setkávání vedoucích sociálních služeb a vedoucích přímé práce s oblastním ředitelem, metodiky a  koordiná-
torkou PR, na kterých jsme se společně věnovali rozvoji manažerských dovedností a komunikaci. Velmi nás 
těší, že v tomto roce došlo k rozšíření metodického týmu v oblasti o další dva členy a věříme, že spolupráce 
v následujícím roce přinese mnoho  nového a přínosného nejen pro pracovní týmy, a hlavně pro uživatele 
v našich službách.  

 Bc. Pavlína Vopeláková, oblastní metodička 
Zlepšování zázemí služeb díky podpoře Moravskoslezského kraje 
Letos jsme s pomocí kraje mohli realizovat potřebná zlepšení v těchto střediscích: V Havířově v Domě pod 
svahem byla tepelně zaizolovaná střecha a v azylovém domě opraveno hygienické zařízení. V Krnově byla 
zpracována projektová dokumentace pro nové  Nízkoprahové centrum a dokončena rekonstrukce kuchyněk. 
V ostravském Domově Přístav chystáme výstavbu výtahu pro imobilní uživatele. 

Ing. Hana Buříková, oblastní ekonomka 
Spolupráce s dobrovolníky 
Máme radost z dobrovolnické spolupráce, jak s individuálními dobrovolníky tak se zaměstnanci firem v rám-
ci aktivit Zapojím se -  Firemní Dobrovolnictví. Dobrovolníci mohou v našich službách pomoci jak manuální 
prací, přípravou volnočasových aktivit, ale také například odbornými konzultacemi. V rámci dobrovolnictví 
spolupracujeme zejména s organizacemi ADRA, dobrovolnické centrum Elim, ArcelorMittal Ostrava, skupi-
na ČEZ a MONETA Money Bank. Velmi si vážíme této formy pomoci a času, který nám dobrovolníc i věnují.  

 Mgr. Lenka Maděrová, oblastní fundraiser 

Nocleženky
Projekt Nocleženky vzbudil v loňské mrazivé zimě 
velký zájem veřejnosti. Zakoupením Nocleženky lze 
jednoduchým způsobem podpořit konkrétního člo-
věka bez domova, který tak bude moci strávit noc 
v teple v noclehárně Armády spásy. Nejde však pouze 
o přespání, člověk bez domova má v rámci noclehu 
zajištěnu i polévku s pečivem, teplý nápoj a má mož-
nost se osprchovat a provést osobní hygienu. Noc-
leženku snadno zaplatíte on-line. Tento speciální pro-
jekt zajišťuje naše kolegyně Lucie Stejskalová. Zeptali 
jsme se jí na některé základní informace:

Kdy lze Nocleženky zakoupit?
Projekt obvykle funguje od konce listopadu do konce 
dubna, tedy v chladném počasí. Nocleženku je ovšem 
možné zakoupit kdykoli. Tyto Nocleženky jsou poté 
distribuovány během prvních chladnějších dní.

Jak je to s cenou Nocleženky?
Základní cena je 100 korun, pokud se dárce rozhod-
ne poslat více, veškeré peníze jsou použity na rozvoj 
a zlepšení přímé péče o lidi bez domova. Pokud člo-
věk bez domova přijde do noclehárny a nemá Noc-
leženku, hradí si pouze symbolický poplatek v roz-
mezí 30 – 45 Kč, který však ani zdaleka neodpovídá 
reálnému nákladu.

Jak se Nocleženky distribuují?
Pokud zakoupíte Nocleženku on-line, předáme ji na-
šim terénním sociálním pracovníkům, kteří ji rozdají 
lidem bez domova. Během několika dní příjde dárci 
potvrzovací e-mail s poděkováním a veškerými in-
formacemi. Ke každé zakoupené Nocležence je přidě-
leno evidenční číslo a pokud je využita konkrétním 
člověkem, posílají nám kolegové z Noclehárny infor-
maci o uplatnění. Tuto informaci následně posíláme 
i konkrétnímu dárci. Nocleženku lze koupit i fyzicky 
na ústředí Armády spásy, či na jednotlivých středis-
cích a darovat ji někomu. Více informací naleznete na 
webu noclezenka.cz

Bc. Alena Válková
oblastní koordinátorka PR



DěKuJEME VšEM NAšIM PODPOROVATELůM, PARTNERůM, DáRCůM A PřáTELůM!
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Jak pomáhají Nocleženky
Pana Ivoše poprvé kontaktovali terénní sociální 
pracovníci v polovině dubna. V té době přespával 
v Porubě v malém lesním porostu, kde byla stará psí 
bouda. Ano v této boudě bydlel. Při prvním kontaktu 
jej pracovníci seznámili se službami Armády spásy 
a dali mu možnosti, jak v řešení jeho situace postupo-
vat. Obdržel i malou pozornost ve formě kávy a čín-
ské polévky. Po měsíci jej pracovníci opět navštívili 
a nabídli mu pomoc v řešení jeho situace. Pan Ivoš si 
opět poslechl veškeré možnosti a tentokrát slíbil, že 
na denní centrum dorazí. Ještě tentýž den přišel a za-
čali jsme pracovat na jeho nepříznivé životní situaci.
Bylo nutné provést hygienu a odstranění parazitů. 
Neměl žádné finanční prostředky ani Občanský prů-
kaz. Evidoval se tedy na Úřadu práce a následně žádal 
o dávky hmotné nouze. Proces evidence a schválení 
přiznání dávek hmotné nouze je však delší, a proto 
mu byly uhrazeny noclehy formou Nocleženek. Po 
přiznání dávek hmotné nouze si požádal o návaznou 
službu azylový dům. V polovině června tam přešel. 
S pracovníky terénního programu se přišel rozloučit 
a poděkovat jim za pomoc.  Momentálně je velmi ak-

tivní, a to i přes zdravotní problémy. Víme, že si vy-
řizuje invalidní důchod a do budoucna mu přejeme 
hodně úspěchů.

Mgr. Jana Petričková, 
vedoucí služeb Adelante/denní centrum, 

noclehárna, terénní práce 

 Foto: Jindřich Štreit, terénní práce 
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Děkujeme všem našim podporovatelům, partnerům, dárcům a přátelům!                   

 

                          

POMOC DOBROVOLNÍKŮ 
V Domově Přístav se kromě odborného personálu věnují  uživatelům také dobrovolníci.  Cílem jejich činnosti je nejen 
vyplnění volného času uživatelů, ale celkové zlepšení individuální péče o uživatele našeho domova. V rámci svého volného 
času bez nároku na finanční odměnu věnují našim uživatelům svůj čas, energii a schopnosti, a to není v dnešní době 
málo. Tráví s nimi čas nasloucháním a rozhovory, vyprávějí si navzájem své životní příběhy, navzájem se poznávají.Také 
pro naše uživatele vymýšlejí nejrůznější činnosti, které je obohacují. Doprovázejí je ven na procházky, jindy jim promítnou 
zajímavé obrázky ze svých cest, pomáhají při pořádání větších akcí v domově. Někteří z dobrovolníků se také zapojují  do 
manuální výpomoci v zařízení a jeho okolí, např. na zahradě.  
Jedna z našich dobrovolnic přichází za naší uživatelkou s pejskem, na kterého se vždy velmi těší. Dobrovolnickou činnost 
v našem domově zajišťuje a zprostředkovává dobrovolnické centrum ADRA Frýdek-Místek, která dobrovolníky 
připraví a proškolí pro dobrovolnickou činnost, pořádá pro ně pravidelné supervize a nabízí také možnost individuálních 
konzultací. Jsme za práci dobrovolníků v našem zařízení a jejich přínos do života našich uživatelů velmi vděční. 

 

 

 

 

 

ARMÁDA SPÁSY V ČESKÉ REPUBLICE 
Armáda spásy byla založena roku 1865 Williamem Boothem. V současné době tato křesťanská organizace působí ve 
128 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. Cílovou skupinou jsou ti, kteří se 
ocitli v obtížné životní situaci, da spásy provozuje sociální zařízení a komunitní centra, ve kterých poskytuje více než 
60 druhů sociálních služeb. Každý den jejich služeb využívá více než tisíc znevýhodněných osob. 

BUĎME VDĚČNÍ A POVZBUZUJME SE! 
Ale z nesmírného slitování jsi s nimi neskoncoval a neopustil jsi je, protože jsi Bůh milostivý a soucitný. 
Bible/Nehemiáš 9:31 
Pán Bůh má slitování s člověkem. Když je člověku dobře, často zapomíná na Boha. Bůh je ale trpělivý a čeká na nás. 
Každý den nám dává možnost začít s ním znovu. To je důvod k vděčnosti. Buďme vděční za ty, kteří se modlí a myslí 
na druhé. To je veliký dar, který nám Bůh dává, že se můžeme navzájem povzbuzovat k víře, lásce a naději. Pane 
Bože, buď s námi a pomoz nám modlit se za druhé. 
 


