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Armáda spásy otevírá novou budovu noclehárny a denního cent-
ra pro lidi bez domova v Ostravě 

Ostrava, 9. května 2019. - Od května bude lidem bez domova v Ostravě sloužit nová bu-
dova noclehárny a denního centra. Armáda spásy poskytuje v těchto službách pomoc více
než 1200 osobám ročně. Bude to pro ně znamenat zvýšení kvality a dostupnosti sociálních
služeb. Nově bude možnost ubytovat v noclehárně i ženy, a byly vybudovány také pokoje
pro vozíčkáře a osoby s omezenou pohyblivostí. Na projekt byla poskytnuta podpora EU,
celkové náklady činily cca 33 075 808 Kč. 

Oblastní ředitel  Armády spásy v Moravskoslezském kraji  Bc. Tomáš Surovka upřesňuje: „Záměrem
projektu bylo vybudování nového zázemí denního centra a noclehárny určené především pro osoby v
obtížné sociální situaci. Stará budova byla v nevyhovujícím technickém stavu, kdy stavebně technický
stav objektu byl velmi špatný, tepelně technické a izolační vlastnosti naprosto nevyhovující. Navíc bu-
dova obsahovala azbest, který může mít negativní vliv na zdraví osob.

Bez podpory tohoto projektu z Integrovaného regionálního operačního programu bychom služby pro
obyvatele Ostravy nemohli již dlouhodobě poskytovat. To by znamenalo citelnou ztrátu v komplexní
podpoře osob bez domova v  ucelené síti sociální práce od terénní, ambulantní a pobytové služby.
V blízké budoucnosti nás čeká demolice II etapy, na kterou budeme hledat finance od individuálních
dárců a sponzorů,“ dodává Tomáš Surovka.

V rámci projektu tak došlo k demolici původní budovy a výstavbě budovy nové. Kapacita nového za-
řízení se oproti  současnému stavu nezměnila. Noclehárna má kapacitu 80 míst, denní centrum 60
míst. Oproti současnému stavu však došlo v noclehárně k vybudování pokojů pro vozíčkáře (v přízemí
budovy), taktéž vzniknou další pokoje pro osoby s omezenou možností  pohybu. Díky tomu, že do
nového objektu  povedou 2 vchody do noclehárny a bude možné jednotlivé  části  budovy oddělit,
vznikne možnost v noclehárně ubytovat i ženy, což doposud možné nebylo. V rámci projektu také bylo
nakoupeno nové zařízení a vybavení, a vytvořeno odpovídající zázemí pro zaměstnance centra, kteří
pracují s lidmi využívající služeb centra.

Podpora z EU byla poskytnuta v rámci výzvy č. 30 Integrovaného regionálního operačního programu
(IROP). Projekt byl podán v říjnu 2016 a rozhodnutí o podpoře projektu bylo vydáno v červnu 2017.
Na podzim 2017 byla provedena demolice původního objektu. Stavba probíhala od března 2018 do
února 2019. Celková dotační podpora z IROP byla přidělena ve výši 40 912 668,86 Kč. Díky realizaci
veřejných zakázek se podařilo celkovou akci zajistit ve výši cca 33 075 808 Kč. 

Ucelený komplex služeb je důležitý pro návrat osob bez domova

Příběh pana Ivoše ilustruje, jak je důležitá ucelená podpora služeb. Poprvé jej kontaktovali terénní so-
ciální pracovníci loni v polovině dubna. V té době přespával v Porubě v malém lesním porostu ve staré
psí boudě. Při prvním kontaktu jej pracovníci seznámili se službami Armády spásy a dali mu možnosti,
jak v řešení jeho situace postupovat. Obdržel i materiální pomoc ve formě kávy a čínské polévky. Po
měsíci jej pracovníci opět navštívili a nabídli mu pomoc v řešení jeho situace. Pan I. si opět  poslechl
veškeré možnosti a tentokrát slíbil, že na denní centrum dorazí. Ještě tentýž den přišel. 

        
                                                    

http://www.armadaspasy.cz/


Tisková zpráva Armády spásy
strana 2 z 2

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  hrazeny  noclehy  formou
Nocleženek. Bylo také nutné vyřídit Občanský průkaz. Po přiznání dávek hmotné nouze si podal žádost
o návaznou službu azylový dům, kam přešel v polovině června. S pracovníky terénního programu se
přišel rozloučit a poděkovat jím za pomoc. Poté byl velmi aktivní, a to i přes zdravotní problémy. 

KONTAKT:
Bc. Tomáš Surovka
Oblastní ředitel Armády spásy v MS-kraji
Palackého 25, Ostrava – Přívoz 
E: tomas_surovka@armadaspasy.cz
M: +420 737 215 420 

Přemysl Kramerius, major
Tiskový mluvčí Armády spásy
Petržílkova 2565/23, Praha 5 
E: premysl_kramerius@czh.salvationarmy.org
M: 734 851 693

O Armádě spásy:
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  60  druhů
sociálních  služeb.  Každý  den  jejich  služeb  využívá  více  než  tisíc  znevýhodněných  osob.
V Moravskoslezském kraji působí v Ostravě, Havířově, Opavě, Krnově, Frýdku – Místku, Kopřivnici a
Bohumíně. 
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