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Již třetí týden usilujeme o to být podporou lidem bez domova i v této těžké době. Chceme 

chránit je a tím i veřejnost. Sami bychom to nezvládli. Proto děkuji za veškerou podporu – 

roušky, dezinfekce, finance, i slova podpory – velmi si toho vážíme!  Děkuji také všem 

zaměstnancům, kteří pracují na více než 100%, přestože mají doma své rodiny a musí řešit i 

zajištění svých rodinných příslušníků. V Domově Přístav Frýdek-Místek již pracují v režimu 

24/7 – tedy zůstávají na středisku týden a pak se střídají. 

Statistiky Armády spásy v MS-kraji: 

 v pobytových službách 580 osob – azylové domy, noclehárny a domovy Přístav pro 

seniory, 

 474 osob v sociálních bytech – s těmi jsme v kontaktu telefonicky, mailem, 

 v terénu - jsme v kontaktu s 360 lidmi bez domova. Drtivá většina je z Ostravy, kde 

až do poloviny tohoto týdne chodili na naše středisko, kde dostali potřebné ochranné 

pomůcky, jídlo a hygienu. Toto však nebylo dlouhodobě udržitelné, proto je od 1. 4. 

78 klientů na „noclehárně“, kde zůstávají, v režimu celodenního popbytu, 

 258 osob jsme v kontaktu i vládou pozastavených službách – senioři, děti, rodiny – 

i s nimi jsme v kontaktu telefonickém, mailovém a na sociálních sítích. Seniorům 

nosíme také potravinovou pomoc. 

V rámci Ostravy stále funguje bez omezení Ordinace, pracovní tým zajišťuje zdravotní 

potřeby  nejen uživatelům našich služeb. V Opavě, Havířově i Krnově roznášíme lidem bez 

domova v terénu balíčky se základní pomocí, kde je dezinfekce, rouška, mýdlo, trvanlivé 

potraviny, jednorázové rukavice. Tyto balíčky budeme roznášet od příštího týden také 

v Ostravě., kde byla dosud situace velmi náročná z důvodu navýšeného počtu klientů při 

menším množství zaměstnanců. Prosíme veřejnost, aby nás kontaktovala, pokud uvidí lidi 

bez domova bez roušky. 

V současnosti prožíváme samozřejmě únavu a také napětí z nejistoty, co přinese budoucnost. 

Je před námi spousta práce, a také jednání v rámci celého kontextu, protože se obáváme, že 

lidí bez domova bude přibývat. Věřím, že s Boží pomocí a společně to zvládneme, musíme se 

připravit na dlouhý běh a to znamená rozložit síly a spoléhat se na sounáležitost lidí, kteří 

věří, že pomáhat bližním je součástí lidského společenství.  

Děkuji všem za podporu a sounáležitost v těchto časech 

Bc. Tomáš Surovka, 3. dubna 2020 

 


