Armáda spásy v České republice, z. s.
Petržílkova 2565/23, 15800 Praha 5
Česká republika
IČ: 406 13 411

T: +420 777 497 004
E: alena.valkova@armadaspasy.cz
www.armadaspasy.cz

TISKOVÁ ZPRÁVA
ARMÁDA SPÁSY V OPAVĚ SLAVÍ 20 LET, ROČNĚ POMÁHÁ 150 LIDEM V NOUZI
Opava 6. září 2021
Armáda spásy v Opavě slaví 20 let své činnosti. Své služby směřuje k lidem, kteří se ocitli
z různých důvodů bez domova. Ročně je to přibližně 150 mužů, žen a matek s dětmi. Sociální
služby jsou doplněny také duchovní prací. Církev Armády spásy nabízí nedělní bohoslužby,
duchovní podporu, a nově také šatník pro potřebné.
„Děkovnou bohoslužbu povede národní velitel Armády spásy v České republice, ppl. Frank
Gjeruldsen v pátek 10. září 2021 v 9.30 hodin v budově Sboru Armády spásy na ulici Rybářská
86. Promluví zde Bc. Jiří Navrátil, MBA - náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje (sociální
oblast) a PhDr. Igor Hendrych, Ph.D. - 1. náměstek primátora statutárního města Opavy.
Služby Armády spásy se v Opavě rozvíjely a přizpůsobovaly aktuální situaci i potřebám jedinců.
Jejich ředitel upřesňuje: „Těší mne, že díky podpoře Moravskoslezského kraje a statutárního
města Opava se za tu dobu podařilo rozšířit potřebné služby na široké spektrum aktivit pro
osoby bez přístřeší, kterým se Armáda spásy věnuje,“ a dodává: „Od nového roku chystáme
rozšíření sociální služby Terénní programy a to poskytování služby přímo v bytě klienta. Cílovou
skupinou jsou lidé ohroženi ztrátou domova a budeme je podporovat ve schopnosti udržet si
bydlení, práci, hledat individuální způsoby jak pomoci při řešení nepříznivé situace a zvýšit jejich
soběstačnost. Půjde o cca 5 bytů s 11 lůžky.
PŘÍBĚHY KLIENTŮ:
Paní A. byla hospitalizována v psychiatrické nemocnici v Opavě. Po propuštění z nemocnice
dlouhodobě využívala noclehárnu pro ženy. Občas si přivydělávala jako uklízečka. Poté byla
ubytována v Domě pro ženy a matky s dětmi. Z důvodu psychických potíží byla opakovaně
hospitalizována v psychiatrické nemocnici. Střídavě využívala službu noclehárna a Dům pro
ženy a matky s dětmi. Po intenzivní spolupráci se paní stabilizovala, začala vykonávat veřejnou
službu, našla si vlastní bydlení mimo sociální službu a nyní pobírá částečný invalidní důchod.
Paní S. chtěla i s dětmi vycestovat do Anglie. Z důvodu pandemické situace jí to však nevyšlo.
Majitelka bytu měla však už byt, kde paní bydlela, obsazen. Paní s dětmi neměla kam jít, a tak
využila službu Domu pro ženy a matky s dětmi. Jelikož s rodinou nebyla v úplném kontaktu,
byla na vše sama. Paní nemohla najít zaměstnání. Občas si tedy přivydělávala jako uklízečka.
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Byla jí schválena žádost o finanční příspěvek na kauci. Následně si nalezla pro sebe a pro děti
vlastní bydlení mimo sociální službu. Nyní má i stabilní zaměstnání.
Pan B. žil se svou matkou, o kterou pečoval z důvodu její nemoci. Po úmrtí matky však nebyl
schopen díky vysokému nájmu bydlení udržet a ocitl se bez střechy nad hlavou. Začal
využívat nízkoprahových služeb noclehárny a denního centra. Po krátké době si podal žádost
na azylový dům pro muže, kde byl následně přijat. Slet nepříjemných událostí (ztráta blízké
osoby a ztráta bydlení) měly za následek špatný psychický stav, který se však pobytem na
azylovém domě a spolupráci se sociálním pracovníkem začal lepšit. Pán si vyřídil potřebné
úřední záležitosti a začal si postupně odkládat finance. I díky tomu se po necelém roce panu
B. podařilo nalézt vhodné bydlení a sociálních služeb již nevyužívá.
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