
Nový rok bývá pro mnohé z nás ohlédnutím za rokem 
předchozím, hodnocením, plánováním a velmi často 
i  začátkem něčeho nového. I my bychom se rádi ohlédli 
v našem Zpravodaji za rokem 2019 a připomenuli si ně-
které aktivity a projekty, které se nám v minulém roce 
povedly společně zrealizovat. Přiblížíme i příběhy na-
šich uživatelů, kterým jsme mohli pomoci v rámci na-
šich služeb Domov Přístav a Prevence bezdomovectví.

Rok 2020 bude rokem rozvoje služeb Armády spásy 
i do nových měst. Od ledna tohoto roku rozšiřujeme 
službu Prevence bezdomovectví do města Frenštát 
pod Radhoštěm. Služba bude poskytovat podporu 
lidem, kteří jsou ohroženi bezdomovectvím nebo 
o  svůj domov již přišli. V  rámci této podpory bude 
služba při získávání nového bydlení pro uživatele 
úzce spolupracovat se sociálním odborem města.

Chtěla bych touto cestou poděkovat všem pra-
covníkům našich služeb, spolupracujícím organi-
zacím, dobrovolníkům a dárcům, za jejich přízeň 

a  ochotu pomáhat těm 
nejpotřebnějším. Nechť je 
Nový rok pro vás všechny 
rokem splněných přání, ra-
dosti, pohody a plný hojnos-
ti Božího požehnání.

Mgr. Petra Morcinková, 
DiS., ředitelka 

Bůh nás vede, abychom milovali svého bližního. 
A  popravdě, neznám nic těžšího. V jedné církvi, 
kam jsem byl pozván, jsem si všiml na parapetu le-
táku, ve kterém byla pozvánka na biblické setkávání. 
Závěrem tam bylo napsáno: ,,A pozvěte všechny své 
přátele“. Vytáhl jsem propisku a před slovo „přátele“ 
jsem dopsal ,,ne,,. Tím vzniklo slovo ,,nepřátele,,. Pán 
Ježíš Kristus nás postavil před velikou výzvu: Milo-
vat i nepřátele. Dříve než se objeví v přikázání slovo 
,,bližního,,, je tam slovo ,,milovat,,. Láska je největší 
dar. Je dokonce výš postavena než naděje, nebo víra. 
Bůh nám projevil obrovskou lásku, když Boží syn, Je-
žíš Kristus obětoval svůj život na kříži.

Je nám ctí sloužit lidem a učit se milovat. Láskou, 
která se obětuje pro druhého. Ať je to přítel, nebo ne-
přítel. Bůh nás povolal, abychom duchovně sloužili 
ve službách Armády spásy ve Frýdku Místku, zejmé-
na pak v Domově Přístav. A my děkujeme za důvěru, 
kterou nám dáváte a přijetí, kterého se nám na tom-
to novém místě dostalo od zaměstnanců. Jsme také 
vděčni za novou práci ve Frenštátu pod Radhoštěm. 
Právě služba lidem, kteří jsou osamoceni, bez přístře-
ší, bez rodiny je ta, do které nás Pán Ježíš posílá, aby-
chom lásku projevili.

Přeji vám do roku 2020, abyste mohli lásku dostávat 
a užívat si ji, ale také ji rozdávat. Právě 
na místech, kde jí je nejvíce potřeba.

Přeji vám požehnání Pána Ježíše 
Krista.

Petr Kováčik,  
důstojník Armády spásy

Zpravodaj Armády spásy
ve Frýdku-Místku a Frenštátě pod Radhoštěm

LeDeN 2020



Prevence bezdomovectví 
Frenštát pod Radhoštěm

Prevence bezdomovectví Frýdek-Místek
PříBěh uživatelKy PaNí v.

Jednou z mnoha uživatelů služby je paní V., se kte-
rou jsme začali spolupráci na podzim roku 2018. V té 
době žila se svým druhem v opuštěné horské chatičce, 
kde několik let bydleli bez vody a elektřiny, chodili si 
do nedaleké studny pro vodu, topili dřevem. V  tom 
období se paní V. zhoršil zdravotní stav, spolu se 
svým druhem uznali, že již takto dlouhodobě žít ne-
mohou, obrátili se na naši službu přes letáček, který 
obdrželi od pracovnice úřadu práce. Právě  se uvolnil 
dostupný byt, který byl uživatelce a jejímu druhovi 
nabídnut. Naši pracovníci pomohli uživatelce se  nas-
těhovat, a od počátku roku se spolupráce rozšířila na 
její další potřeby. Bylo potřeba dořešit záležitosti tý-
kající se zdravotního stavu, potřebného vybavení do 
bytu, hospodaření s financemi a oblasti plateb a také 
následné řešení sousedských vztahů. Paní V. byla ve 
složité situaci, jelikož jí zdravotní stav nedovoloval 
docházet do jakéhokoli zaměstnání, přesto však ne-
dosahovala, dle vyjádření orgánů, na pomoc v sociál-
ní oblasti, tedy vyplácení dávek příspěvku na péči, či 
příspěvku na mobilitu atp. 

Uživatelka rovněž začala otevřeně mluvit o part-
nerských problémech se svým přítelem, který dle 
jejich slov nechtěl být zodpovědný za vedení domác-
nosti a začít pracovat. Později to vedlo k tomu, že již 
neměla sílu tento vztah dále budovat a rozhodla se 
s ním rozejít, nevěděla si však rady a měla obrovské 
obavy z  jeho odezvy. S  klíčovým pracovníkem spo-
lupracovala na krocích, kterými tento problém eli-

minovali.  Řešení této situace bylo stěžejním bodem 
jejího současného života. Nyní se cítí opět šťastná 
a mnohokrát vyjádřila své poděkování pracovníkům 
naší služby, kteří při ní stáli. Na základě této události 
velmi upevnila vztah se svou dcerou, která ji již pravi-
delně navštěvuje a je jí rovněž oporou.

Vzhledem k soustavné tíživé finanční situaci uživa-
telky během roku 2019, se  s klíčovým pracovníkem 
uživatelka pravidelně zaměřovala na možné hospo-
daření, což bylo účelné. V průběhu roku jí nevznikaly 
žádné dluhy, dokázala si našetřit již několik tisíc na 
budoucí kauci v rámci vize získání nájemního vztahu 
s majitelem bytu. Vzhledem k tíživé finanční situaci 
se klíčový pracovník s uživatelkou soustředili na zís-
kání vybavení bytu převážně darem. Uživatelka tak 
má dnes vybavený byt lednicí, pračkou, skříněmi, 
stolečky, postelí, i křeslem s televizí. V bytě je velmi 
spokojená a považuje ho již za svůj domov, o který 
nechce přijít. 

Pro uživatelku je dle jejích slov velmi důležitá spolu-
práce s naší službou, a nadále chce pokračovat v rám-
ci řešení její situace. Ke spolupráci uvedla: „armáda 
spásy jsou pro mě strážní andělé, po celou dobu jste 
mi byli obrovskou oporou, bez vás bych jak nebyd-
lela, tak bych si ani nevěděla co počít v životě. vím, 
že se na vás můžu vždy obrátit a je pro mě velmi 
důležité, že mi v mnohém poradíte. Můj život se za 
poslední dobu změnil o tolik k lepšímu, že bych si to 
před nedávnem ani nedokázala vůbec představit!“

Bc. Jakub Šimončič, vedoucí přímé práce

V lednu 2020 jsme ve spolupráci s městem Frenštát pod Radhoštěm ote-
vřeli službu Prevence bezdomovectví. Pracovníci nové služby budou po-
skytovat podporu osobám bez přístřeší jak v ulicích města, ale stejně jako 
v ostatních službách tohoto typu, i v bytech. Pracovníci budou spolupraco-
vat jak s uživateli, kterým hrozí ztráta bydlení, tak s  uživateli, kteří nové 
bydlení opět získají a budou potřebovat podporu, aby si svůj nový domov 
udrželi.

V rámci spolupráce s Magistrátem města Frýdek-Místek, společností Residomo a Armádou spásy byla v roce 
2019 uzavřená smlouva o spolupráci v rámci projektu Prevence bezdomovectví, na základě které poskytne spo-
lečnost Residomo dalších 10 bytů pro uživatele naší služby. Služba tak ve spolupráci se sociálními pracovníky 
města Frýdek-Místek podpoří další osoby bez přístřeší při získání nového „domova“.



Rok v Domově Přístav Frýdek-Místek
Pro naše klienty pořádáme každoročně několik akcí v 
průběhu celého kalendářního roku. Tyto akce jsou naši-
mi klienty hojně navštěvované a s nadšením přijímané. 
V roce 2019 se naši uživatelé mohli zúčastnit například: 
Novoroční koncert – příjemný vstup do nového 
roku, poslechli jsme si několik krásných písní a skla-
deb v podání  tří zpěvaček za doprovodu kytary, příč-
né flétny a elektrické kytary.
Rozdávání Nových zákonů – na konci ledna nás na-
vštívil pastor Jaroslav Lofítek. Povzbudil nás slovem 
z Bible a pak všem zájemcům rozdal Nové zákony, aby 
si je sami mohli číst.
Ples Přístavů -  začátkem března se již tradičně usku-
tečnil Ples Přístavů, na který zveme i uživatele z jiných 
Domovů Přístav AS, a to z Ostravy a Šumperka. A je-
likož rok 2019 byl rokem oslav 100 let založení naší re-
publiky, náš ples  se nesl  v atmosféře První republiky.
velikonoční návštěva sboru z  Nebor – krátce před 
velikonocemi náš již tradičně žesťový orchestr a pě-
vecký sbor. Jejich návštěva nás vždy potěší nejen slo-
vem i písněmi, ale i vzájemnými rozhovory u kávy 
a velikonočních dobrot.
velikonoční bohoslužba – na zelený čtvrtek k nám 
přijel s  velikonočním slovem kazatel Petr Kučera 
z  místní Církve bratrské. Bohoslužbu doplnily nád-
herné písně rodiny Kaletů z Českého Těšína, což byl 
pro všechny přítomné úžasný zážitek.
Smažení vaječiny – šest týdnů po velikonocích, na 
svatodušní svátky máme již tradičně smažení vaječi-
ny. Společně jsme si mohli zazpívat lidové písničky za 
doprovodu kytary. 
Opékání párků pod Štandlem – již tradičně na konci 
června. Bylo krásně a účast byla hojná, v přírodě jsme 
si nejen opekli dobrou klobásu a poseděli u ohně, ale 
také jsme se prošli kolem řeky.
výlet do Štramberka – letos za horkého letního po-
časí. Navštívili jsme mini ZOO, prošli malebné ná-
městí a zamířili jsme k prodejně štramberských uší. 
Poté jsme jeli k jeskyni Šipka, kde byly nalezeny zají-
mavé archeologické nálezy.

Návštěva letního kina ve Sviadnově a  koncertů v letní 
sezóně - byly pořádány v rámci města Frýdek-Místek. 
100 let armády spásy – v září se v Ostravě uskutečni-
ly oslavy 100. výročí  založení Armády spásy v Troj-
halí Karolíně. Zúčastnili jsme se programu i s něko-
lika uživateli. 
Zahradní slavnost – v září jsme pro naše uživatele při-
pravili zahradní slavnost. Opékali jsme párky na grilu 
a uživatelé se mohli zapojit do nejrůznějších soutěží. 
Rozlévání polévky v rámci kampaně Dnů proti chu-
době ve městě Frýdek-Místek – v říjnu, ve spolupráci 
s Adrou a Slezskou Diakonií.
adventní návštěva sboru SCeav Nebory – i v době 
adventu nás navštívil žesťový a pěvecký sbor z Nebor. 
Připravili si pro nás vánoční koledy i několik zná-
mých písní chval, které jsme si společně zazpívali. 
Mikuláš – také letos chtěl Mikuláš, čert a anděl po-
těšit naše uživatele svou nadílkou. Navštívil proto na 
pokojích všechny uživatele, a byl zvědavý, co si pro 
Mikuláše připravili. 
vánoční setkání s  uživateli – zveme vždy všechny 
dobrovolníky, kazatele a důstojníky, kteří nám po-
máhali během roku s programem a duchovní službou 
pro naše uživatele. Jsme vděčni za všechny pěkné 
akce, které se mohly uskutečnit, i za to, že si můžeme 
společně připomenout vánoční zvěst. Na tuto vánoč-
ní atmosféru se každým rokem velice těšíme.
Koncert Těšín zpívá gospel – navštívili jsme skvělý 
gospelový koncert v  kostele Církve bratrské v   Čes-
kém Těšíně. 
Štědrý den – již tradičně jsme se sešli v jídelně a za-
zpívali společně několik koled. Pan kazatel Petr Ku-
čera nám svým slovem přiblížil vánoční zvěst a také 
jsme si poslechli několik krásných skladeb, které 
nám na kytaru a akordeon zahrály děti pracovníků. 
Všichni jsme se vánočně naladili a pak už byl čas pro 
dobré štědrovečerní jídlo. I v  letošním roce dárky 
pro všechny uživatele Domova Přístav zorganizovalo 
Dobrovolnické centrum ADRA Frýdek-Místek.
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Příb̌eh uživatele pana K.    

Co je nového v Domově Přístav

Od ledna 2019 jsme v Domově Přístav pro naše uživa-
tele, zejména pak muže, rozšířili aktivizační činnosti. 
Máme pracovní dílnu, ve které uživatelé pod vede-
ním aktivizačního pracovníka vyrábějí výrobky jak 
ze dřeva, plastu aj. což jim umožní nejen si připome-
nout, co v životě rádi dělali, umí, ale naplnili i smys-
luplně den. K našemu překvapení o dílnu mají velký 
zájem i ženy. Rádi bychom se s vámi podělili o příběh 
jednoho z návštěvníků této naší dílny. 
Pan K. patřil mezi uživatele, kteří se v průběhu celého 
roku aktivně zapojují do aktivizačních činností naší 
služby. Jako pracovník Domova Přístav jsem ho měl 
možnost více poznat v rámci pracovních dílen, kde 
jsme společně ve skupině i individuálně pracovali na 
vytváření výrobků ze dřeva, plastů ale i jiných mate-
riálů. Je velice manuálně zručný a klade velký důraz 
na přesnost. Postupem času se rozpovídal a otevřel. 
Velmi často hovořil o své rodině, sestře a svých záli-
bách. Vzpomínal na dobu, kdy navštěvoval, ještě jako 
žák základní školy, modelářský kroužek. Také jsme 
hovořili  o jeho kladném vztahu k hudbě, zvláště pak 
rockové a lidové. 
V první polovině roku pan K. striktně odmítal účast 
na veškerých aktivitách mimo náš Domov Přístav a to 
z důvodu obav z možného úrazu a fobie z výšek. Trpěl 
také silnou fobií z přechodu přes most. Po několika-

týdenním rozboru všech 
možných rizik a  ubez-
pečení, že společně vše 
zvládneme, se účastnil 
celodenního poznávací-
ho putování po Frýdku
-Místku, v rámci kterého 
(za podpory všech zúčast-
něných) přešel most přes 
řeku Ostravici. Radost 
pana K. byla strhující. I po 
několika měsících na tuto 
událost velice rád vzpo-
míná. Po této zkušenosti 
se zúčastnil varhanního koncertu v kostele Nanebe-
vzetí Panny Marie v rámci dnů otevřených chrámů. 
Pan K.  má rád svůj vnitřní řád a dodržování vlast-
ních pravidel. Vše, co je pro něho podstatné, si zapi-
suje. Chodí pravidelně nakupovat. Nemá rád změny. 
Po dohodě je ochoten vypomoct na zahradě a při od-
klízení sněhu, velmi dobře se s ním spolupracuje a já 
jsem rád, že se v domově cítí dobře a důvěřuje nám. 
Důkazem toho je pro nás překonání jeho vlastních 
obav a překročení tolik obávaného stínu. 

Milan Sádecký, aktivizační pracovník

Stejně jako v minulých letech i letos jsme pilně praco-
vali na tom, aby služby poskytované našim uživate-
lům byly neustále zkvalitňovány. Zejména v Domově 
Přístav se pak snažíme, aby prostředí pro klienty bylo 
bezpečné, komfortní a klienti se tu cítili jako doma. 
V roce 2019 se nám podařilo:
•  vytvoření zákoutí pro terapeuta,
•  vytvoření nové terapeutické dílny a rozšíření aktivi-

zační činnosti,
•  pořízení 9 ks opravených chladniček do pokojů uži-

vatelů z projektu „JSeM ZPĚT“,
•  pořízení nových židlí a stolů na chodbách v souladu 

s požadavky PO a BOZP,
•  pořízení ohniště, zahradního grilu,
•  nákup 3 ks jídelních stolků k  lůžku pro imobilní 

uživatele,
•  nákup 2 ks projekčních pláten,
•  pořízení materiálu na stavbu vyvýšených záhonů, 

které budou dostupné i pro imobilní klienty,
• montáž kolejnicového zástěnného systému v poko-

jích, které umožní vytvoření soukromí uživatelů 
(tato investice byla z 80% hrazena z dotace MS-kra-
je, a to programu  Zvyšování kvality v  sociálních 
službách).
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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. 
 


