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Armáda spásy otevřela brány 
 
23. března 2020 -  V současné těžké době poskytuje Armáda spásy denně služby nejméně 120 lidem 
„z ulice“ v denním centru a noclehárně. Pracuje s omezeným počtem zaměstnanců z důvodu 
snížení rizika nákazy, ale dělá vše pro to, aby se venku pohybovalo co nejméně lidí bez domova. 
Pomohl také Český červený kříž a mnoho dárců pomáhá šitím roušek i materiálními dary. 

Ředitel Armády spásy - Adelante Tomáš Hruška popisuje minulý týden jako extrémně náročný: 
„Výjimečný stav měl mnoho důsledků a mezi nimi i omezení poskytování některých sociálních služeb 
pro ty, kteří jsou opravdu "na ulici". Také se uzavřela některá místa, kde uživatelé těchto služeb tráví 
čas. Důsledkem pak bylo, že lidé bez domova začali proudit do našich služeb, což nás postavilo před 
dilema, zda je odmítnout z kapacitních důvodů poskytnutí služby nebo se s náporem vyrovnat.“ 

Vzhledem k tomu, že tito lidé nemají kam jinam jít, bylo rozhodnuto, že zůstaneme otevření pro 
každého, kdo vyhledá naši pomoc. S pomocí Českého červeného kříže vyrostly v areálu dva stany. 
Trojhalí Nová Karolina pak zapůjčilo oplocení, které nyní odděluje uživatele ambulantních služeb od 
Azylového domu, abychom zabránili případným přenosům nemoci. Přibylo i 35 židlí zapůjčených ČČK 
pod stany. Tím jsme mohli zvýšit rozestupy mezi uživateli denního centra, jak ve vnitřních prostorách, 
tak venku. 

Bylo to velice náročné, protože se personál rozdělil na polovinu, aby se mohl střídat v týdenních 
turnusech z důvodu snížení rizika nákazy celého týmu najednou. Ti, co jsou ve službě, také 
nepřetržitě vysvětlují klientům situaci a zdůrazňují nutnost mít roušku a dodržovat hygienu. Postupně 
také pracujeme na zvyšování hygienického zabezpečení, což je však velice materiálně a finančně 
náročné. Množství potřebné desinfekce dosahuje stovek litrů a ochranné pomůcky pro personál v 
tuto chvíli chybí. 

V novém týdnu budeme pokračovat ve zvyšování kapacity služeb. Po denním centru přijde na řadu 
noclehárna, která byla v tomto týdnu přeplněná a každý den jsme museli využít tvz. „volnou židli“, 
kdy uživatel či uživatelka na noc místo chybějící postele může přespat alespoň na židli. Toto se nám 
snad podaří změnit a tím zajistíme, aby se co nejméně osob bez přístřeší v těchto dnech muselo 
pohybovat ve veřejném prostoru. 

„Děkuji všem zaměstnancům i dobrovolníkům za to že udržují v provozu naše služby a zároveň i 

mnoha dárcům, studentům i institucím za pomoc ve formě ušitých roušek, nabídky dobrovolníků, a 

dalšího. Pracujeme také na balíčcích, tzv. „1. pomoci“ pro lidi bez domova. Měly by obsahovat roušku, 

šátek, čisté oblečení, základní potravinovou pomoc a informační leták. Hotové balíčky i jednotlivé 

komponenty lze donést na naše středisko Adelante v Ostravě Mariánských Horách, U Nových válcoven 

9“, vyzývá ředitel Armády spásy v Ostravě Tomáš Hruška. 

Armáda spásy  v Ostravě poskytuje pobytové služby také na dalších střediscích – v Domě pro ženy a 

matky s dětmi je momentálně 27 žen a 30 dětí, v Přístavech 120 seniorů a v azylovém domě pro 

muže 80 klientů. 

KONTAKTY:  

Ředitel Armády spásy - Adelante:  Mgr. Tomáš Hruška, M: 737 215 411, E: 

tomas_hruska@armadaspasy.cz 

http://www.armadaspasy.cz/
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Oblastní ředitel Armády spásy: Bc. Tomáš Surovka, M: 777 497 001, E: 

tomas_surovka@armadaspasy.cz 

Oblastní manažer komunikac:e Bc. Alena Válková, M. 777 497 004, E: 

alena_valkova@armadaspasy.cz 
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