
Prevence bezdomovectví Kopřivnice 

 

Služba Prevence bezdomovectví je poskytována dle § 69 zákona 

č. 108/2006 Sb., o Sociálních službách 

 

Poslání Armády spásy 

Posláním a cílem Armády spásy je zejména zajišťovat, 
organizovat a provádět křesťansky zaměřenou pastorační a sociální péči a 
službu starým, osamělým, ohroženým, nemocným, zdravotně postiženým 
a jinak potřebným a sociálně vyloučeným. 

Poslání Prevence bezdomovectví 

Posláním služby Armády spásy Prevence bezdomovectví je 
vyhledávat a spolupracovat s osobami bez přístřeší a osobami, které jsou 
ztrátou bydlení ohrožené na řešení jejich nepříznivé sociální situace. 
Služba napomáhá těmto osobám využít vlastních možností a síly ke 
zvládání životních situací zejména v oblasti bydlení. Služba je 
poskytována v jim známém prostředí a směřuje k jejich začlenění do 
společnosti.  

 

 

 

 

 

 

Cílová skupina 

 Osoby starší 18-ti let 

 Osoby bez přístřeší 
 Osoby, které jsou ztrátou bydlení ohrožené, které nejsou 

schopny řešit tuto situaci vlastními silami. 
 

 

 

 

 

V nepříznivé životní situaci se mohou nacházet 
osoby, kterým je služba poskytována: 
 

 Osoby žijící na ulici 
 Osoby, které jsou ohroženy ztrátou bydlení (ohrožené 

vystěhováním aj) 
 Osoby propuštěné z výkonu trestu a opouštějí dětské domovy aj. 
 Osoby, které žijí v nevyhovujícím bydlení (přelidněné byty, 

špatné bytové a hygienické podmínky 

 Osoby, které bydlí na ubytovně, v azylových domech, příp. 
navštěvují noclehárny 

 Osoby, které nemají dostatek financí a jsou v hmotné nouzi, mají 

dluhy a chtějí svou finanční situaci zlepšit 
 Osoby, které nezvládají samostatné jednání na úřadech a jiných 

institucích (lékaři, vyplnění tiskopisů, vyřízení sociálních dávek 
aj.) 

 Osoby, které chtějí obnovit či upevnit vztahy s rodinou 

 Osoby, které chtějí navázat kontakt s jinými službami 
 Osoby, které si chtějí hledat a udržet zaměstnání 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mám velké dluhy, nemám finance, 

abych zajistil/a veškeré své potřeby.. 
Bojím se, že nebudu mít kde bydlet.. 

 

Nemusíte se bát nás požádat o 
pomoc, spolu můžeme zkusit 
najít možnosti, co se dá dělat. 

 

Nemůžu najít 
práci, mám tolik 

dluhů, že není 
šance je splatit… 

Netuším, jestli 
mám nárok na 

nějakou dávku 
z úřadu, 

neumím si to 

vyřídit.. 



Prevence bezdomovectví je služba pro osoby, které jsou bez přístřeší, 
nebo ohrožené ztrátou bydlení. Jedná se o osoby, které se ocitly v tíživé 
životní situaci, jako je např. ztráta bydlení, obtíže s hospodařením či 
zadlužením, hledání zaměstnání. 

 
 
Pracovníci poskytují odbornou pomoc v řešení nepříznivých situací. 
Služba je terénní a ambulantní, pracovníci prevence bezdomovectví 
navštěvují své klienty v jejich domácím prostředí, nebo klienti docházejí 
do zařízení, kde jim pracovníci mohou navrhovat možnosti na řešení 
jejich nepříznivé situace. Pomoci jim mohou například sepsáním žádostí o 
bydlení, sepsáním životopisu, či pomoci svým doprovodu na úřad nebo 
k lékaři.  
 
Snaha pracovníků spočívá v tom, aby osoby ohrožené ztrátou bydlení, či 
osoby bez přístřeší pomohli vymanit z jejich nepříznivé životní situace a 
začlenit je do běžného života. 
 
 
Služba je dobrovolná a bezplatná.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

         
 
 
 
 
 

 

 

Zásady poskytované služby: 

 

INDIVIDUALITA  
 

 Respekt k individualitě člověka. S každou osobou je 
jednáno jako s jedinečnou bytostí. Zaměstnanec 
respektuje a má úctu k ojedinělosti zájemce či uživatele 
služby.  

 
KŘESŤANSKÉ ZÁSADY  
 

 Klademe důraz na důvěru a odpuštění. Vnímáme člověka 
jako Boží stvoření, které má ve svém základu dobro. 
Snažíme se vnímat člověka skrze jeho budoucnost, a 
nelpíme na minulosti. 
 

ODBORNOST ZAMĚSTNANCŮ 
 

 Prohlubování vědomostí v oblasti sociálního bydlení 
(konference, orientace v novinkách týkající se sociálního 
bydlení). 
 

  

 

   Kontakt: 
 
   Adresa: 

 
   Armáda spásy v České republice, z. s. 

   Prevence bezdomovectví Kopřivnice 

   Horní 1 112 

   742 21 Kopřivnice 

 
  Kontakt: 

 
    Mgr. Marcela Stryjová – ředitelka 
   737 215 431, marcela_stryjova@czh.salvationarmy.org 

   Ing. Šárka Flodrová – vedoucí sociální služby       

   + 420773 770 474, sarka.flodrova@armadaspasy.cz 

   Vedoucí přímé práce: 

   773 770 471 

   Sociální pracovnice: 

   773 770 475  

 

   

 Kontaktní doba: 

   Úterý 8:00 – 11:30 Ambulantní forma 

12:30-17:00                Ambulantní forma  

Mimo tuto dobu probíhají v pracovních dnech terénní 

práce a schůzky dle individuální domluvy. 

SLUŽBA JE POSKYTOVÁNA BEZPLATNĚ 
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