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Dobrý den,
rádi bychom Vám představili naší službu prevence bezdomovectví 
a její pracovníky, kteří Vám můžou být nápomocní při zabydlování 
v novém domově.
Jsme tu proto, abychom Vás podporovali a pomáhali Vám ve 
všem, co budete potřebovat. Hlavním cílem naší služby je, abyste 
si udržel/a bydlení. K tomu je potřeba, abyste dodržoval/a tři 
základní povinnosti
1. Platit nájem
2. Být dobrým sousedem
3. Spolupracovat se sociální službou
Jak bude naše setkávání vypadat, záleží pouze na Vás a na tom, 
jak se spolu domluvíme.
Jste to Vy, kdo rozhoduje o tom, na čem budeme společně pra-
covat, my jsme tu od toho, abychom Vám pomohli a poskytovali 
Vám informace.
Společná setkání jsou základ, z počátku se můžeme scházet 
alespoň jednou týdně. Můžete s sebou vzít kamaráda nebo ro-
dinného příslušníka, my přijdeme ve dvojici.
Pokud budete příliš pod vlivem alkoholu, nebo návykových lá-
tek, klíčový pracovník může schůzku ukončit a navrhne Vám jiný 
termín.
Ve spolupráci jsme si rovnocenní, to mimo jiné znamená i to, 
že se k sobě navzájem chováme s respektem, nejsme vulgární 
a nebo agresivní.
Máte právo si stěžovat a dávat nám připomínky. Obracejte se 
prosím buď na pracovníka, se kterým se sejdete, vedoucí služby 
nebo na ředitele pobočky, který Vám popřípadě pomůže s dalším 
p ostupem.



Maria Dunová
Dobrý den,
jmenuji se Mária Dunová a pracuji jako terénní pracovnice ve 
službě Prevence bezdomovectví. Už od malička jsem si přála 
pracovat s lidmi a pomáhat jim.. Splnil se mi dětský sen a proto 
jsem tu pro Vás a těším se na to až společně budeme řešit a plá-
novat vše pro to, aby jste měli krásný domov a cítili se v něm co 
nejlépe... Budeme společně pracovat na všem tak, aby jste byli 
maximálně spokojeni a nebyli na nic sami... Najdou se i chvilky, 
kdy si společně jen tak sedneme u kávičky a povíme si, jak se 
cítíte, co Vás trápí a co by jste si přáli... Těším se na každého z Vás!
Své volné chvilky trávím nejraději se svou rodinou a na výletech... 
Mám ráda hudbu, tanec a také dobré jídlo. Ráda se učím novým 
věcem a miluju společnost lidí, kteří se umí zasmát...

Pavla Svobodová
Dobrý den,
jmenuji se Pája a jsem terénní sociální pracovnice. Budeme se 
spolu potkávat na schůzkách u vás doma, na úřadech nebo tře-
ba jen tak venku. Můžeme spolu vyrazit na výlet, oslavit svátek, 
uvařit špagety, u toho vyplnit složenky, vybrat nábytek, objed-
nat schůzku k lékaři a vše ostatní, co zrovna budete chtít nebo 
potřebovat dělat. V týmu Prevence bezdomovectví jsme tady 
především pro vás.
Mám-li zrovna volno, chodím hodně ven, na zkušebnu, na kon-
certy, do hor a za přáteli, čím dál víc času ale také trávím jen tak 
doma, kde moc ráda ležím v knihách, poslouchám vinyly, hraju 
na bicí a krmím dvě neustále hladové kočky.



Veronika Špirková
Pekný deň,
moje meno je Veronika Špirková a som terénnym pracovníkom 
v sociálnych službách v Prevenci bezdomovectví. Rada sa s Vami 
stretnem u Vás doma, na prechádzke, či kdekoľvek Vám bude 
zrovna príjemné. Budem Vám rada po ruke, ak na určité situácie 
nebudete chcieť byť sami alebo ak sa budete chcieť len poroz-
právať o drobnostiach, každodenných nástrahách a potešeniach, 
ktoré Vám cesta za čo najkvalitnejším životom prináša.
Voľný čas trávim najradšej v prírode, ktorou zapĺňam aj svoj byt, 
venujem sa pohybu a spoznávaniu nových miest. Mám dob-
rodružnú povahu, ale rada sa zavriem aj doma k dobrej knihe 
a rovnako dobrej káve. Ak ma stretnete vonku v daždi, budem 
určite tá bez dážnika a s úsmevom na tvári.

Klára Sosnová
Dobrý den,
jmenuji se Klára Sosnová a pracuji jako terénní sociální pracov-
nice v prevenci bezdomovectví. Mou prací je poskytovat Vám 
podporu při vytváření si nového domova a v jeho následném 
udržení. Společně se můžeme věnovat všemu co je pro Vás dů-
ležité. Doprovodím Vás na úřad či k doktorovi a nebo si společně 
můžeme jen povídat a pracovat na všem, co by přispělo k Vaší 
celkové životní spokojenosti.
Volný čas trávím nejraději v přírodě a s kamarády. Mám ráda 
cestování, hory, jízdu na kole a hudbu.



Drahomíra Bauerová
Dobrý den,
jmenuji se Drahomíra Bauerová, pracuji jako terénní sociální 
pracovník v prevenci bezdomovectví. Být sociální pracovnicí pro 
mě znamená, být Vaším doprovodem při radostech i strastech, 
které se mohou v životě přihodit. Na Našich setkáních si můžeme 
povídat, chodit ven, na úřady, k lékařům, zkrátka společně hledat 
způsoby, jak se budete mít co nejlépe.
Když zrovna nejsem v práci, tak trávím ráda čas s psem na pro-
cházce v přírodě. Taky ráda vařím, jím, spím, čtu a poslouchám 
hudbu.

Martina Hrdličková
Pěkný den.
Jmenuji se Martina Hrdličková a jsem sociální terénní pracovnice 
v oblasti zabydlování. Mou prací je být Vám podporou a hlavně 
oporou při Vašem novém startu v novém domově. Znamená to, 
že pokud se vyskytne nějaký problém, nebudete na jeho řešení 
sami. Na našich setkáních se však budeme moci věnovat nejen 
obtížným momentům Vašeho života, ale také radostným věcem 
jako je společné hledání cest k splnění Vašich přání a snů.
Ve svém volném čase si nejraději užívám chvil se svým pejskem, 
ráda vyrážím do přírody a trávím čas se svou rodinou a přáteli. 
Mé velké hobby je cestování.



Josefína Schneiderová
Hezký den,
jmenuji se Josefína a jsem vedoucí přímé práce a sociální pra-
covnice. Na mojí práci mě nejvíc baví klábosení u kafe, kterého 
piju hodně. Probrat můžeme kde co, dávky na bydlení, jak se kdo 
má, a co vás zrovna štve, nebo co vám udělalo radost. Také vedu 
tým mých kolegů. Můžete se na mě proto obracet pokud byste 
chtěl/a podat podnět nebo stížnost ohledně Vašeho klíčového 
pracovníka, nebo služby obecně.
Mimo práci ráda relaxuju doma u filmu, maluju, nebo zajdu na 
koncert. Můžete mě taky potkat při sobotním vydáváním jídla 
na Holešovickém nádraží, které vaříme s kamarády z Food not 
bombs.

Jan Desenský
Hezký den,
jmenuji se Honza a jsem vedoucím pobočky Centra sociálních 
služeb Lidická, kam spadá Terénní program: tým Prevence bez-
domovectví. Můžete se na mě obracet, pokud Vám nevyhovuje 
postup sociálního pracovníka, či byste nám chtěli dát podnět 
k zamyšlení (zlepšení služby). Ve svém volném čase rád poslou-
chám hudbu a chodím na koncerty. Rád čtu komiksy, hlavně ty 
se superhrdiny (mám nejradši Batmana a Goona). Nevadí mi 
experimentovat v jídle, které není typické pro naši zemi. Co mám 
moc rád, je cestování po Evropě, a když se podaří, po světě. Přeji 
Vám v našem programu mnoho štěstí a úspěchu!

JAN DESENSKÝ,  DIS.
ŘEDITEL CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KARLA  LARSSONA



Kateřina Hlavinková
Dobrý den,
jmenuji se Kateřina Hlavinková a pracuji jako terénní sociální 
pracovnice v Armádě spásy, ve službě prevence bezdomovectví.
Při naší spolupráci se budeme scházet u vás doma, nebo někde 
venku a povídat si o tom, co je pro vás důležité. Společně může-
me pracovat na tom, abyste se měli co nejlépe doma i celkově, 
poskytnu vám podporu při řešení věcí na úřadech, u doktorů 
a na dalších místech, kde budete chtít a potřebovat.
Ráda poznávám nové lidi, poslouchám hudbu, jezdím na čundry 
a hraju basket.

Karel Novák
Dobrý den,
jmenuji se Karel a pracuji v týmu prevence bezdomovectví. Upřím-
ně si myslím, že každý potřebuje místo, kde se cítí být doma, a tak 
smysl své práce proto vidím v tom, aby lidí, kteří mají domov, 
bylo co nejvíc. Udělá mi radost, pokud budu umět alespoň trochu 
pomoci, abyste bydleli co nejlépe a byli spokojení. Při našich 
setkáních se mnou můžete mluvit o svých trablech a společně 
se pak budeme snažit najít nějaké řešení. A samozřejmě budu 
velmi rád, když se se mnou budete chtít podělit i o své radosti 
a úspěchy. Stane-li se, že se budete chtít vydat na cestu, kde 
vám bude příjemné mít společníka, můžete se spolehnout, že 
vás aspoň kousek doprovodím.
A jestli vás zajímá, co rád dělám mimo práci, tak si docela rád 
čtu, chodím po horách a koupu se ve studené vodě.



Další kontakty:

Mgr. Lenka Sadilová
ŘEDITELKA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

TEL. : 220 184 005, 737 215 418
EMAIL: lenka.sadilova@armadaspasy.cz

Jan František Krupa
NÁRODNÍ ŘEDITEL SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

EMAIL:  jan.krupa@armadaspasy.cz

Kontakty:

Josefína Schneiderová
TEL. : 773 770 372
EMAIL:	 josefina.schneiderova@armadaspasy.cz

Jan Desenský
JAN DESENSKÝ,  DIS.
ŘEDITEL CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KARLA  LARSSONA

TEL. : 777 497 200
EMAIL: jan.desensky@armadaspasy.cz


