
Milí přátele Armády spásy,
v rukou držíte Vánoční a novoroční zpravodaj sociálních služeb Armády spásy v Moravskoslezském kra-

ji. Letošní Vánoce budou jiné, tak jako celý uběhlý rok. I my jsme byli letos vystaveni nové výzvě: přenasta-
vit naše fungování tak, aby riziko onemocnění našich uživatelů a zaměstnanců bylo co nejnižší, a zároveň 
aby byla zachována kvalita poskytovaných služeb. V tomto Zpravodaji Vám ředitelé sociálních služeb v 8 
městech regionu přiblíží, jak prožili tento rok.

I přes veškeré úsilí zasáhlo toto onemocnění i naše zařízení. Uvědomuji si, že charakter této nemoci 
může způsobit pocity osamocení, bezradnosti a vyloučení. A právě v těchto okamžicích se osvědčilo akční 
heslo naší organizace „SRDCE BOHU, RUCE LIDEM“. Byly to ruce zaměstnanců, dobrovolníků a pod-
porovatelů naší služby. Společně jsme letos v našem kraji pomohli celkem 5200 lidem v těžké životní 
situaci. Děkuji Vám milí kolegové, dobrovolníci a podporovatelé, že děláte tento svět lepším nejenom o 
Vánocích!

Přeji Vám i Vašim rodinám, abyste prožili nadcházející rok s důvěrou Bohu a s vědomím, že společně to 
zvládneme.

S úctou, ToMáš SUroVkA, oblastní ředitel

Letošní rok byl pro naše služby obzvlášť náročný a vystavil nás mnoha zkouškám. V DOMOvě Pří-
Stav jsme usilovali zejména o ochranu našich uživatelů, jak před samotným onemocněním, tak před 
stresem. kvůli vládním opatřením, zejména zákazu návštěv a vycházení, to bylo extrémně náročné. Jsme 
vděční, že u nás doposud neonemocněl touto nákazou žádný uživatel a v čase adventu se mohou  opět 
setkat se svými blízkými.

V rámci PREvEnCE BEzDOMOvECtví jsme pomohli umístit 9 rodin do podnájemního bydlení 
a stabilizovat jejich situaci, a to především díky spolupráci se společností Heimstaden a Stavebním byto-
vým družstvem Frýdek-Místek. Dále jsme ve spolupráci s Potravinovou bankou v ostravě zprostředkovali 
potravinovou a materiální pomoc pro ty, kteří se v této době ocitají bez značných prostředků. Všem zapo-
jeným organizacím moc děkujeme.

Ve Frenštátě pod radhoštěm jsme v lednu začali službu Prevence bezdomovectví, a během roku jsme 
navázali spolupráci s obyvateli 7 bytů, z toho čtyři v režimu sociálního bydlení. Pomáhali jsme s plněním 
platebních povinností, vyřizování sociálních dávek a důchodů apod. Zároveň jsme poskytovali podporu 
12 lidem žijících na ubytovnách a 10 osobám bez přístřeší.  

PETrA MorCINkoVá, Frýdek–Místek a Frenštát pod radhoštěm

„Přejeme Vám krásné vánoční svátky
a dobrý nový rok 2021!“

Vánoční
zpravodaj
Armáda spásy v Moravskoslezském kraji

prosinec 2020

srdečně děkujeme všem dalším podporovatelům, dárcům a partnerům!
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Děkujeme všem našim podporovatelům, partnerům, dárcům a přátelům!                   

 

                          

POMOC DOBROVOLNÍKŮ 
V Domově Přístav se kromě odborného personálu věnují  uživatelům také dobrovolníci.  Cílem jejich činnosti je nejen 
vyplnění volného času uživatelů, ale celkové zlepšení individuální péče o uživatele našeho domova. V rámci svého volného 
času bez nároku na finanční odměnu věnují našim uživatelům svůj čas, energii a schopnosti, a to není v dnešní době 
málo. Tráví s nimi čas nasloucháním a rozhovory, vyprávějí si navzájem své životní příběhy, navzájem se poznávají.Také 
pro naše uživatele vymýšlejí nejrůznější činnosti, které je obohacují. Doprovázejí je ven na procházky, jindy jim promítnou 
zajímavé obrázky ze svých cest, pomáhají při pořádání větších akcí v domově. Někteří z dobrovolníků se také zapojují  do 
manuální výpomoci v zařízení a jeho okolí, např. na zahradě.  
Jedna z našich dobrovolnic přichází za naší uživatelkou s pejskem, na kterého se vždy velmi těší. Dobrovolnickou činnost 
v našem domově zajišťuje a zprostředkovává dobrovolnické centrum ADRA Frýdek-Místek, která dobrovolníky 
připraví a proškolí pro dobrovolnickou činnost, pořádá pro ně pravidelné supervize a nabízí také možnost individuálních 
konzultací. Jsme za práci dobrovolníků v našem zařízení a jejich přínos do života našich uživatelů velmi vděční. 

 

 

 

 

 

ARMÁDA SPÁSY V ČESKÉ REPUBLICE 
Armáda spásy byla založena roku 1865 Williamem Boothem. V současné době tato křesťanská organizace působí ve 
128 zemích světa. V Československu zahájila Armáda spásy práci v roce 1919, ale v roce 1950 byla její činnost 
komunistickým režimem násilně ukončena. K obnovení práce došlo v roce 1990. Cílovou skupinou jsou ti, kteří se 
ocitli v obtížné životní situaci, da 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. 

BUĎME VDĚČNÍ A POVZBUZUJME SE! 
Ale z nesmírného slitování jsi s nimi neskoncoval a neopustil jsi je, protože jsi Bůh milostivý a soucitný. 
Bible/Nehemiáš 9:31 
Pán Bůh má slitování s člověkem. Když je člověku dobře, často zapomíná na Boha. Bůh je ale trpělivý a čeká na nás. 
Každý den nám dává možnost začít s ním znovu. To je důvod k vděčnosti. Buďme vděční za ty, kteří se modlí a myslí 
na druhé. To je veliký dar, který nám Bůh dává, že se můžeme navzájem povzbuzovat k víře, lásce a naději. Pane 
Bože, buď s námi a pomoz nám modlit se za druhé. 
 



Začátkem roku 2020 došlo k transformaci Domu pro matky s dětmi na azyLOvý DůM PRO RODI-
ny s cílem posílit při řešení nepříznivé sociální situace roli obou rodičů. Také se snažíme o deinstitucio-
nalizaci služby – přestavba čtyř pokojů na dvě plnohodnotné domácnosti s koupelnou a kuchyní simulují 
běžný život v přirozeném prostředí. SLUžBa nOCLEHáRny fungovala po část jarního i podzimního 
nouzového stavu v celodenním režimu za účelem ochrany života i zdraví uživatelů. Díky tomuto nastave-
ní noclehárny jsme mohli přispět i ke snížení pohybu lidí na ulici. 

Mgr. ToMáš koLoNDrA, Havířov 

V aDELantE jsme zažili nejen vyhlášení nouzových stavů, ale také dlouhé karantény ve službách. 
každý den jsme poskytovali pobytové služby s kapacitou 124 lůžek ve dvou azylových domech a zároveň 
více než 100 lidí denně využilo naše ambulantní služby nocleháren a nízkoprahového denního centra. Více 
než 700 osob bylo v kontaktu s našimi pracovníky v terénu.  Děkuji celému týmu za úsilí, které vyvinul, 
abychom zůstali nejen otevření, ale dokonce abychom mohli navýšit kapacitu, a tak pomoci všem, 
kteří naši pomoc potřebovali. Díky patří také všem dobrovolníkům a dárcům, kteří nás podpořili 
materiálně i personálně.

Mgr. ToMáš HrUškA, ostrava

V terénní službě PREvEnCE BEzDOMOvECtví jsme se zaměřili na uspokojení základních potřeb 
– materiální a potravinovou pomoc a snižování rizik spojených se šířením nákazy. Ve spolupráci s městem 
jsme vytvořili krizové plány a zajistili prostory karantény pro případ nákazy u lidí bez domova. 

Zaměstnanci SOCIáLně aktIvIzačníCH SLUžEB PRO RODIny S DětMI v kopřivnici pružně 
reagovali na zavádění distanční výuky u dětí. Podpořili tak rodiny s dětmi při reakci na nové podmínky 
nouzového stavu. V příštím roce plánujeme rozšíření služeb v dalších městech.  

V nízkOPRaHOvéM zařízEní PRO DětI a MLáDEž kaMaRáD jsme s podporou veřejnosti i 
kolegů usilovali o to, abychom dětem umožnili i v této náročné době trávit čas v bezpečném prostoru. Za-
ložili jsme „klub“ na Facebooku, který funguje i nadále a v mnohém pomáhá. když bylo potřeba, zapojili 
jsme se i do terénní sociální práce s osobami bez přístřeší, a dokázali tak sílu, odvahu a soudržnost 
celého kopřivnického týmu.

kopřivnice

V nízkOPRaHOvéM zařízEní PRO DětI a MLáDEž jsme na jaře museli uzavřít službu. Pra-
covnice ale nelenily, vypomáhaly v azylovém domě Adelante, šily roušky a chystaly se na otevření NZDM 
v omezeném provozu. Letní měsíce byly veselejší, ale na podzim jsme opět museli uzpůsobit provoz tak, 
abychom podpořili děti v přípravě do školy a poskytli jim prostor a pomoc.

vE SLUžBáCH PRO SEnIORy jsme zůstali nablízku těm, kteří se náhle ocitli zcela osamoceni, a chy-
běl jim sociální kontakt. Na jaře jsme mohli být pouze v intenzivním telefonickém kontaktu, roznášeli jsme 
také nákupy a potravinovou pomoc. Na podzim už naše služba zůstala otevřená, a tak jsme se mohli se 
seniory denně stýkat. V mnoha případech jsme zůstali jejich jediným kontaktem s okolním světem. Naši 
pracovníci také vypomáhali v pobytových službách.

ostrava 

V programu „sociálních“ bytů PREvEnCE BEzDOMOvECtví jsme poskytovali službu ve 159 bytech: 
rodinám s dětmi, samoživitelům, jednotlivcům či párům. v Bohumíně – Pudlově jsme poskytovali službu 
tuto službu ve 32 bytech. Usilujeme o podporu uživatelů v oblasti bydlení, zaměstnání, při jednání s úřady 
i při vyřízení běžných záležitostí.

Mgr. MArCELA STrYJoVá, Bohumín

vánoční zpravodaj armáda spásy



v PříStavECH v OStRavě poskytujeme pomoc 114 lidem bez domova, převážně seniorům, ale 
také osobám se závažnými zdravotními problémy. I v tomto výjimečném roce jsme dělali vše pro to, aby 
u nás našli kvalitní služby, podporu a pomoc. Díky skvělému týmu zaměstnanců, naší ordinaci, studen-
tům i dobrovolníkům, podpoře našeho vedení, města i kraje jsme jej zvládli. Na jaře jsme se s obavami 
připravovali na to, co nás čeká. Nákaza CoVID 19 oba naše domovy zasáhla až s podzimní vlnou, na 
kterou jsme již byli více připraveni. Přestože se neobešla bez ztrát, podařilo se nám zabránit dalšímu šíření 
a v poměrně krátkém čase ji zvládnout.  

klíčovou roli v  řešení nákazy mezi našimi klienty sehrála ordinace Armády spásy. Naši zdravotníci 
pomáhali na střediscích, ale také v terénu, a převáželi osoby s pozitivním testem do karanténního domu. 
Zde také naši zdravotníci zřídili ošetřovnu. Jsme obohacení o poznání vzájemné podpory, soudržnosti, 
odhodlání a síly, kterou jako tým máme. 

Mgr. JANA PLAČkoVá, ostrava 

v tomto roce jsme rozšířili služby pro matky s dětmi o kompletní rodiny s dětmi. Na hlavní budově 
jsme opravili osvětlení, zrekonstruovali schodiště a chodby. Díky sponzorům jsme zrekonstruovali Domek 
šance, kde máme 3 byty. V azylovém domě pro muže nás první vlna koronavirových opatření inspirovala 
k úpravám v dispozičním uspořádání služby, kterou jsme rozšířili o další místnost na obou noclehárnách, 
a tím vzniklo více prostoru pro umístění jednotlivých lůžek.  

GErHArD kArHAN, opava

rok 2020 byl pro nás významným v několika ohledech. Podařilo se realizovat dvě rozsáhlé rekonstrukce. 
Celoročně probíhala rekonstrukce, v rámci níž vznikly nové prostory, které jsou určeny pro nízkoprahové 
služby noclehárna a nízkoprahové denní centrum. Dalším významným okamžikem byla rekonstrukce 
Azylového domu pro matky s dětmi, kdy se podařilo realizovat 1. etapu celkové rekonstrukce a rekonstru-
ovat tak část prostor na 1. bytovou jednotku. velkou pozornost a díky si zaslouží také celý tým pracov-
níků, který dokázal přes všechna opatření spojená s Covid-19 flexibilně fungovat a být tu stále pro ty, 
kteří potřebují pomoc.    

Mgr. JIŘÍ IVANoV, krnov

v moravskoslezském kraji – prosinec 2020
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