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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 začíná novou službu lidem ohroženým ztrátou domova ve 

Frenštátě pod Radhoštěm 

Frenštát pod Radhoštěm 9. ledna 2020 – Lidé ohrožení ztrátou domova a ti, kteří potřebují 

podporu v udržení bydlení, budou mít od ledna novou bezplatnou službu, kterou poskytuje 

Armáda spásy. Pracovníci budou vyhledávat v terénu města osoby v nepříznivé situaci, a v 

15 bytech poskytovat sociální asistenci. Tuto službu již několik let úspěšně poskytuje 

Armáda spásy v několika městech MS – kraje. 

O potřebnosti této služby se vyjádřila Bc. Jana Prášková, vedoucí odboru sociálních věcí 
Městského úřadu Frenštát pod Radhoštěm: „Město Frenštát pod Radhoštěm v rámci procesu 
komunitního plánování a tvorby koncepce prostupného sociálního bydlení vyčlenilo ze svého 
bytového fondu, který čítá 957 bytů, celkem 15 bytů se sociální asistencí. V těchto bytech, ale 
i terénní sociální službu bude pro naše město nově zajišťovat poskytovatel Armáda spásy 
v České republice, z.s. v programu Prevence bezdomovectví. Potřebnost vyplynula z 
dlouhodobé sociální práce odboru sociálních věcí města, z práce příslušné pracovní skupiny a 
sociodemografických analýz, které má město k dispozici.“ 

Podobnou službu úspěšně poskytuje Armáda spásy již v Ostravě, Bohumíně, Havířově, 
Krnově, Frýdku – Místku a Kopřivnici. Také ve Frenštátě budou pracovníci spolupracovat jak s 
uživateli, kterým hrozí ztráta bydlení, tak s  těmi, kteří nové bydlení opět získají a budou 
potřebovat podporu, aby si svůj nový domov udrželi. 
„Posláním sociální služby Prevence bezdomovectví ve Frenštátě pod Radhoštěm je nabídnout 
individuální podporu a pomoc v nepříznivé sociální situaci jednotlivcům a rodinám ohroženým 
ztrátou bydlení nebo u nichž ke ztrátě bydlení již došlo. Sociální služba podporuje uživatele 
v aktivní účasti při řešení jeho nepříznivé životní situace, kdy rozvíjí jeho schopnosti a 
dovednosti při uplatňování svých práv, oprávněných zájmů a při vyřizování osobních 
záležitostí s cílem opětovného začlenění do společnosti a snížení rizika spojeného 
s dosavadním způsobem života,“ upřesňuje ředitelka nové služby, Mgr. Petra Morcinková a 
dodává, že služba je poskytována bezplatně. V rámci činnosti terénního programu budou 
prováděny depistáže v lokalitě města Frenštát pod Radhoštěm, s cílem vyhledat osoby 
v nepříznivé sociální situaci, a minimalizovat rizika jejich dosavadního způsobu života. 

Slavnostní zahájení nové služby se uskuteční v úterý 14. ledna 2020 ve 14:00 hodin ve 
Frenštátě pod Radhoštěm, ul. Martinská čtvrť 1136. Zúčastní se náměstek hejtmana MS- 
kraje pan Jiří Navrátil, MBA, starosta města Frenštát pod Radhoštěm Ing. Miroslav Halatin, a 
národní velitel Armády spásy v České republice Frank Gjeruldsen, pplk.  

 

KONTAKTY:  

Ředitelka sociálních služeb Armády spásy ve Frýdku-Místku a Frenštátě pod Radhoštěm: Mgr. Petra Morcinková, 

Dis. M: 737 215 433, E: petra_morcinkova@armadaspasy.cz 

Oblastní ředitel Armády spásy v MS-kraji: Bc. Tomáš Surovka, M: 777 497 001, E: 

tomas_surovka@armadaspasy.cz 

http://www.armadaspasy.cz/


 Tisková zpráva Armády spásy 
strana 2 z 2 

 

 
 
 

 

 

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. Nově také ve 

Frenštátě pod Radhoštěm. 


