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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 OTEVÍRÁ MOBILNÍ DENNÍ CENTRUM PRO LIDI BEZ DOMOVA Z TERÉNU 

 

OSTRAVA, 28. DUBNA 2020 –  Armáda spásy dnes otevírá mobilní denní centrum, kde najde pomoc 
denně asi 50 osob bez domova. Opatření v nouzovém stavu totiž ve městě způsobila snížení 
kapacity služeb a část lidí bez domova se ocitla bez možností hygieny, opatření jídla a zdravotního 
ošetření. Mobilní denní centrum se nachází v prostoru Armády spásy Adelante v Ostravě 
Mariánskách Horách, ul. U Nových válcoven 9 a tvoří je obytná a sanitární buňka s pračkou, 
sušičkou a na jeho provozu se podílejí také dobrovolníci. 

Ředitel centra sociálních služeb Adelante v Ostravě Mgr. Tomáš Hruška popisuje současnou situaci: 
„V Armádě spásy – Adelante nyní poskytujeme služby bezmála 500 osobám. V režimu azylového 
domu máme 58 mužů a 46 žen a matek s dětmi. Na noclehárně je 76 mužů a žen, nyní je noclehárna 
spojena s denním centrem v režimu „24/7“. V současnosti chodíme každý den do terénu, kde naše 
služby využívá asi 320 osob. Lidem do terénu nosíme šité roušky a desinfekci na ruce, které nám 
darovali soukromí a firemní dárci. Dále také potravinové balíčky od Magistrátu města Ostrava.“ 

„V současnosti jsou, podle našich zkušeností v terénu, stávající kapacity služeb pro lidi bez domova, 
nedostatečné. Proto plánujeme rozšířit provoz nízkoprahového denního centra, které má aktuálně 
omezené možnosti přijmout nové uživatele nad rámec stávající kapacity. Novou kapacitu chceme 
zajistit obytnou a sanitární buňkou kde bude možnost vyprat a vysušit prádlo a osprchovat se,“ 
dodává Tomáš Hruška. 

Tento provoz budou zajišťovat dobrovolníci, protože zaměstnanci Armády spásy jsou plně vytíženi v 
provozu služby nízkoprahového denního centra, zajišťující celodenní pobyt. Tato opatření mají za cíl 
snížit pohyb osob bez domova v ulicích města Ostravy. V mobilním denním centru najde pomoc asi 
50 osob denně – spolu s hygienou jim také poskytneme sociální poradenství a potravinové balíčky. 

Dovolujeme si požádat veřejnost o podporu pro zajištění fungování tohoto mobilního centra. 

Uvítáme jakoukoli finanční částku na pronájem a provoz obytné a sanitární buňky, zakoupení pračky 

a sušičky a dalšího nutného vybavení. Dále také akutně potřebujeme konzervy, které pomohou 

zajistit základní potravinovou pomoc pro lidi bez domova. Číslo bankovního účtu: 9998663/0300, v. s. 

1212. Za veškerou podporu jsme velmi vděční! 

 

KONTAKTY:  

Ředitel sociálních služeb Armády spásy v Ostravě: Mgr. Tomáš Hruška, M: 737 215 411, E: 

tomas_hruska@armadaspasy.cz 

Manažer komunikace a koordinátor pomoci: Bc. Alena Válková, M: 777 497 004, 

alena_valkova@armadaspasy.cz  
 

Armáda spásy v Ostravě provozuje sociální služby pro osoby bez domova a v tísni: 

 Azylové domy, noclehárny, nízkoprahové denní centrum a terénní program: 500 uživatelů 

 Domovy Přístav pro seniory: 120 uživatelů 

 Prevence bezdomovectví – sociální služby v bytech: 322 uživatelů 

 Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdrav.postižením: 60 osob – nyní formou nákupů, obědů, 

telefonického poradenství  

 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež: nyní pozastavena činnost – kontakty formou sociálních sítí a telefonicky. 
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