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Armádu spásy v Moravskoslezském kraji podporuje Moravskoslezský kraj, Magistrát statutárního města 
Ostravy, Havířova, Opavy, město Krnov, Frýdek – Místek, Kopřivnice a Bohumín.   
 

 
 
Armáda spásy pracuje s dětmi na Šumbarku už 25 let. Důležité je zabít nudu, 

říká sociální pracovník Richard Chmelík. 

 

Havířov 27. září 2019. – Armáda spásy poskytuje už 25 let zázemí dětem v Havířově – Šumbarku. 

Původní staré prostory nahradily časem nové, prostornější. Ročně je navštíví asi 200 dětí. Najdou 

zde místo k trávení volného času, různé možnosti kroužků, a také individuální podporu. Protože jde 

o problémovou lokalitu, je tato podpora dětí velmi potřebná. 

Dětem se věnuje 3 členný kolektiv. Jedním z nich je sociální 

pracovník Richard Chmelík, aktivní mladý člověk se srdcem 

pro mladou generaci. Věnuje se dětem i mimo svou práci 

v Atletickém klubu Havířov, pořádá turnaje a atletické 

závody. V minulém roce získal ocenění jako nejlepší 

pracovník Armády spásy v Havířově. O své práci s dětmi 

hovoří: 

Co tě k této práci přivedlo? 

K této práci mě přivedla bývalá paní ředitelka, která mi dala na výběr ze tří služeb, kde mohu jít 

pracovat. Nicméně osobně mi spíše doporučila práci s dětmi. Moc se mi do NZDM nechtělo, ale 

nakonec jsem dal na radu zkušenějšího. Musím říct, že svého rozhodnutí nelituji. 

Jaký je tvůj pracovní den? 

Začátek pracovního dne je vždy stejný. Ráno přijdeme do práce a začínáme zapisovat, co jsme s dětmi 

předchozí den dělali. Pro děti otevíráme ve 12:00 hodin. Cílem naší práce s dětmi je pracovat s jejich 

volným časem, aby se nenudili, tzv. „zabít nudu“. Velmi často jsou totiž jejich aktivity důsledkem toho, 

že se nudí a neví co dělat, a také potřebují dostat ze sebe adrenalin. S tím vším jsme schopni v našem 

zařízení pracovat. Při naší práci se je snažíme motivovat ke změně. Děti mají možnost u nás hrát různé 

společenské hry, zapojit se do výtvarné nebo jiné pracovní činnosti, někdy spolu vaříme nebo pečeme. 

Hodně populární jsou u dětí pohybové aktivity, jako např. tanec, se kterým poté jezdí na různá 

vystoupení. Chodíme s dětmi do tělocvičny hrát fotbal, pořádáme a účastníme se fotbalových turnajů.  

Co spojuje děti, které chodí do klubu?  

Téměř všechny děti pochází ze „starého“ Šumbarku a jsou romské národnosti. Velmi často nevědí co 

s volným časem, a tak mají různé zkušenosti se sociálně patologickými jevy… Zároveň také hledají 

cestu v životě, rádi se baví, zpívají, tancují, hrají fotbal.  

Co je pro tebe inspirací? 

Inspirací je každý den v práci. Každý den se dějí nové věci a nabízí nové příležitosti. Inspiruje nás i 

práce v komunikaci s veřejností ohledně práce v našem zařízení.  

Co přeješ klubu k narozeninám do budoucna? 

Kvalitní a schopný tým pracovníků. Sice je to služba určená pro děti, ale pracovníci určují, jakým 

způsobem bude služba vypadat a kam bude směřovat. A také bych klubu popřál, ať jej veřejnost 

nevnímá jako problém, ale jako pomoc. 

Službě Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež vybraly děti název Klub Bumerang. Jeho činnosti 

popisuje vedoucí Bc. Jolanta Górecká: „Ročně nás navštíví kolem 200 dětí a mladistvých. Jde 
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převážně o děti z lokality Havířov - Šumbark (stará část). Většina pochází z neúplných či náhradních 

rodin, nebo v rodině je problém. Tyto děti se většinu svého času nudí. Pochopitelně jsou ohroženy 

sociálně patologickými jevy, které se zde vyskytují ve zvýšené míře.  Mají zkušenosti s drogami, se 

sexuálními aktivitami, závažné problémy ve škole. My jsme místem, kde mohou trávit svůj volný čas 

organizovaně i neorganizovaně. Mohou si vybírat ze široké nabídky aktivit, které pro ně přímo na 

klubu máme. Využívají taneční kluby, hrají na hudební nástroje, hrají různé deskové hry, mají kluby 

pečení a vaření, výtvarné a pracovní činnosti, mimo klub mají možnost s námi chodit do tělocvičny 

hrát sálovou kopanou. Chystáme pro děti různé preventivní programy. Snažíme se děti z této lokality 

začlenit do společnosti tím, že s nimi jedeme na různá taneční vystoupení nebo na sportovní turnaje. 

Mnoho dětí má také možnost využít individuálních konzultací. Řešíme s dětmi témata 

sebepoškozování, vztahové záležitosti, konflikty s autoritami nebo s vrstevníky, rodinné problémy.“ 

 

 

KONTAKTY: 

Vedoucí Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Armády spásy: Bc. Jolanta Gorecká, 773 770 392, 

jolanta_gorecka@armadaspasy.cz 

Ředitel sociálních služeb AS v Havířově: Tomáš Kolondra, 737 215 426, tomas_kolondra@armadaspasy.cz 

Oblastní manažer komunikace: Alena Válková, 777 497 004, alena_valkova@armadaspasy.zc 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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