
VÁŽENÍ,
také my se ohlížíme  za odcházejícím rokem a hodnotíme.
Máme za sebou spoustu práce, úsilí o to, aby naše sociální služby fungova-
ly a pomáhaly lidem v nouzi i v době epidemie. Zároveň chceme mít služby 
kvalitní i moderní. Děláme pro to maximum. Vzděláváme se, sledujeme 
trendy a pečlivě hodnotíme potřeby našich klientů a výsledky naší práce.
Jsem velmi vděčný za všechny zaměstnance, díky jejichž nasazení jsme 
mohli pomoci v tomto roce přibližně 4 500 lidem v nouzi (údaj k 30. 11. 
2021).
Především děkuji mým nejbližším kolegům a ředitelům sociálních služeb. 
Podělí se s Vámi o příběh, který jejich služby ilustruje. Uvidíte také počet 
klientů v jednotlivých městech.
Za každým tímto číslem je lidský příběh, většinou velmi komplikovaný. 
Začtěte se  a představte si v této vánoční době, jak je skvělé, že naše lidské 
komplikace, tmu, do níž někdy spadneme, přišel rozsvítit Boží Syn! Raduj-
me se a pomozme toto světlo předávat dále.

Bc. Tomáš Surovka

„Radujte se, narodil se vám Spasitel“
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 OSTRAVA                                                                                    
2 570 osob

Služby pro osoby bez domova, ohrožené ztrátou 
domova, seniory a zdravotné postižené,  

děti a mládež
Pan Vladimír 

dlouhá léta přespá-
val na ulici v  pro-
vizorních přístřeš-
cích, nejdříve v 
maringotce s  bra-
trem. Ale ten po 
čase zemřel, a jiní 
klienti jej z marin-
gotky vystěhovali. 
Potloukal se tedy 
všelijak. Naši te-
rénní pracovníci 
s  ním udržovali 
kontakt a snažili se 
jej podporovat, jak 

jen to šlo. V zimě mu zprostředkovali nouzový přístřešek Iglou. 
Dlouho trvalo, než si uvědomil, že takto žít nechce. Docházel 
nejdříve do denního centra, později využil službu noclehárny 
a azylového domu. Pomohli jsme mu zařídit potřebné náleži-
tosti a dnes již bydlí v Domově Přístav a je velmi spokojený. 
Dokonce máme podezření, že zde dostává tajný „elixír mládí“, 
protože jeho proměna je úžasná!

Bc. Michaela Davidová,  
terénní sociální pracovnice Adelante

HAVÍŘOV                                                                                        
700 osob

Služby pro osoby osoby bez domova, ohrožené 
ztrátou domova, osoby závislé na návykových 

látkách, pro rodiny, seniory, děti a mládež
O službě následné 

péče – Vyhlídce se 
pan M. dověděl  v lé-
čebně. Této nabídky 
využil jsem toho a 
roční pobyt u nás 
hodnotí: „Díky práci 
v komunitě a s tera-
peutickým týmem 
mám možnost pra-
covat na sobě. Hlav-
ní je pro mě zvládání 
krizových situací bez 
návykových látek. 
Během pobytu jsem 
se několikrát dostal 
do stavu, kdy vím, 
že pokud bych nebyl 

tady na Vyhlídce, opět bych sáhl po droze nebo alkoholu. Vždy 
jsem včas kontaktoval psychiatra a pomocí přenastavení me-
dikace a individuálních pohovorů s pracovníky Vyhlídky byl 
schopen situaci zvládnout. Uvědomuji si, že tyto epizody budu 
zažívat po zbytek mého života a jsem rád, že se mi daří tyto 
stavy řešit správným způsobem. Každou epizodu beru jako věc, 
která mě vlastně posílí a posunuje v procesu vše zvládat i po 
opuštění Vyhlídky. Jak získávám větší sebedůvěru je pro mě stá-
le reálnější si představit, že se postavím na vlastní nohy a budu 
schopen žít plnohodnotný život i s duševní poruchou. To je to 
co si přeji a čeho chci dosáhnout.“

Bc. Lucie Pálková,  vedoucí služeb následné péče

FRÝDEK-MÍSTEK 
A FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM                                                                                             

150 osob

Služby pro osoby osoby bez domova  
a pro osoby ohrožené ztrátou domova

Pan Jiří pracoval jako klempíř. Z rodné Ostravy se přestěho-
val do Prahy „za lepším“. Pracoval na stavbách a  po práci pil a o 
víkendech hodně, hlavně na  fotbalových zápasech. Před časem 
prodělal mozkovou mrtvici, léčba se protáhla na osm měsíců.. 
Ochrnul na levou a ruku a nohu. Doktoři mu sami říkali, že 
lepší to nebude. A jakoby to bylo málo, dostal ještě tuberkuló-
zu. Léčil v  Jablunkově. Potom mu sociální pracovnice zařídi-
ly bydlení u nás v Přístavu Frýdek-Místek. A jak to hodnotí? 
„Během léčení jsem se trápil těžkými otázkami: Co bude, kdo 
se o mě postará? Nyní jsem spokojen, mám čistou postel, jídlo, 
všichni se mě snaží podporovat. Chci na sobě zapracovat hlavně 
v chození a pohybu ruky. Sám se snažím rehabilitovat, byly mi 
zakoupeny rehabilitační pomůcky.“ 

Bc. Zuzana Šišková, vedoucí přímé práce

KRNOV                                                                                       
430 osob

Služby pro osoby bez domova, ohrožené ztrátou 
domova,  pro děti a mládež 

Paní Zora bydlela se svými dvěma dětmi v pronajatém bytě, 
který nebyl vhodný k užívání. Měli odpojenou elektřinu, netek-
la teplá voda. Na podnět pracovnice městského úřadu vyhleda-
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la naši službu v azylovém 
domě a po domluvě se u 
nás ubytovala. Na počát-
ku pobytu neměla vyříze-
ny dávky, které jí náležely. 
Byla vystrašená, obávala 
se, že bydlet a pečovat o 
děti sama nezvládne. S 
podporou sociální pra-
covnice si vyřídila rodi-
čovský příspěvek, přídav-
ky na děti a dávky pomoci 
v hmotné nouzi. Společně 
jsme také v  rámci aktivit 
pracovali na zvýšení ro-
dičovských kompetencí, 
zejména na pravidelném 
denním režimu a stravo-
vání dětí. Byly posíleny i 

její dovednosti v oblasti hospodaření s financemi. Dokázala si 
našetřit na kauci a umí si vyřídit své záležitosti na úřadech. Ve 
spolupráci se sociální pracovnicí se jí podařilo nalézt samostat-
né bydlení, ve kterém má možnost vytvořit dětem i sobě pod-
nětné zázemí. 

Mgr. Katrin Surovková, terapeut sociálních služeb

KOPŘIVNICE                                                                                       
200 osob

Služby pro osoby ohrožené ztrátou domova, pro 
rodiny, děti a mládež 

Bohouš navštěvuje Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež od 
raného dětství. Po uzavření sociální služby kvůli pandemii v břez-
nu 2020 se podařilo pracovníkům zajistit „klub na Facebooku“ 
a s Bohoušem tak zůstat v kontaktu. V té době jej čekaly závěrečné 
zkoušky na středním odborném učilišti a plánoval dokončit auto-
školu. Nouzový stav i vydaná omezení značně ztížily jeho přístup 
k učivu i celou komunikaci s vyučujícími a spolužáky. Bohouš záro-
veň procházel bolestivým rozchodem, ztrácel motivaci a chuť školu 
dokončit. S Bohoušem jsme na dálku pracovali na přípravě do školy 
i do autoškoly, povídali si a v mnohém ho podporovali a doprovázeli 
vztahovým trápením. Spolupráce pokračovala i po tom, co se klub 
znovu otevřel. Praktické i teoretické závěrečné zkoušky nakonec 
zvládl a nadále pokračuje ve studiu dalšího oboru a na dokončení 
jízd v autoškole.                        Ing. Šárka Flodrová,  vedoucí služeb

OPAVA                                                                                       
380 osob

Služby pro osoby bez domova  

Paní S. chtěla i s dětmi vycestovat do Anglie. Z důvodu pan-
demické 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 ne-
mohla najít zaměstnání. Občas si tedy přivydělávala jako uklí-
zečka.  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. 

Mgr. Martina Řeháčková, vedoucí služeb

  BOHUMÍN                                                                                         
70 osob

Služby pro osoby ohrožené ztrátou domova   

Náš tým Prevence bezdomovectví se zapojil do pomoci oso-
bám na Jižní Moravě, které byly zasaženy tornádem. Objížděli 
jsme spolu s ostatními kolegy zasažené obce a poskytovali psy-
chosociální podporu obyvatelům obcí. Měli jsme zapůjčeno 
chladící auto z  Potravinové banky Brno, rozváželi jsme chla-
zené nápoje, občerstvení, kávu a čaj, které byly zakoupeny se 
sbírky, pořádané Armádou spásy na pomoc postiženým touto 
událostí, dobrovolníkům  a řemeslníkům, kteří zde pomáhají.

Mgr. Tomáš Himmer, vedoucí přímé práce
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 Armáda spásy pomáhá potřebným
v roce 2021 v Moravskoslezském kraji

PODĚKOVÁNÍ ZA PODPORU

 VŠEM DALŠÍM NAŠIM PŘÍZNIVCŮM ZA JAKOUKOLI FORMU PODPORY DĚKUJEME!

Ordinace pro chudé 

Letos jsme kromě běžné primární zdravotní péče zajišťovali testování uži-
vatelů služeb v Adelante, v Přístavech, i zaměstnanců. Už začátkem roku jsme 
očkovali zaměstnance Armády spásy v regionu, na podzim i klienty jednorá-
zovou očkovací látkou Jansen. Pečovali jsme o klienty pozitivní na Covid-19, 
i ty v  karanténě  a zajišťovali jejich odvoz do karanténního domu, kde jsme 
zřídili ošetřovnu. Jezdíme také do terénu s  terénními pracovníky Adelante, 
kde edukujeme a nabízíme ošetření v ordinaci. 

Mgr. Jana Plačková, ředitelka Domovů Přístav a ordinace

8 MĚST

40 SOCIÁLNÍCH  
SLUŽEB

1 ORDINACE  
PRO CHUDÉ

350 ZAMĚSTNANCŮ

4 500 KLIENTŮ  
 

Armáda spásy Frýdek-Místek/ ul. Míru 1313, ul. Čs. Armády 797, www.armadaspasy.cz/ frydek-mistek/ 
Mgr. Petra Morcinková, ředitelka/ M: 737 215 429/E: petra_morcinkova@armadaspasy.cz/IČO: 40613411 

 
                                                 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

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. 
 


