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 Tisková zpráva 
 

 

Armáda spásy v Ostravě slaví 30 let. Ročně pomůže třem tisícům osob v nouzi. 

OSTRAVA  7. 6. 2022 – Armáda spásy v Ostravě poskytuje své služby ročně 
přibližně 3 tisícům lidí v nouzi. Jde například o osoby, které ztratily domov, 
nebo jsou jeho ztrátou vážně ohroženi, dále o pomoc dětem ve vyloučených 
lokalitách a také osamělým seniorům. Práci organizace připomene 
Fotografická výstava studentů Střední umělecké školy v Ostravě. Její zahájení 
se uskuteční na akci Polévka je grunt dne 10. června v 11 hodin. Hodnotit 
polévky budou skvělí kuchaři David Valíček, Vojtěch Poštulka a herec Vladimír 
Polák. 

První azylový dům vznikl v roce 1992 díky Armádě spásy z Holandska. Objekt 
bývalých ubytoven U Válcoven nabízel útočiště přibližně 100 lidem, kteří se ocitli v existenčních 
problémech především kvůli restrukturalizaci průmyslu, a také vězňům propuštěným na amnestii. 
V současnosti má Armáda spásy v Ostravě 11 sociálních služeb pro různé cílové skupiny a jednu 
Ordinaci pro chudé.  

Díky podpoře Magistrátu města Ostravy i Krajského úřadu Moravskoslezského kraje zde vznikly i tři 
speciální projekty:  

• Prevence bezdomovectví pomáhá osobám ohroženým ztrátou domova předejít této ztrátě 

• Přístavy – speciální domovy pro seniory z řad osob bez domova 

• Ordinace pro chudé poskytuje zdravotní péči těm, pro které je velmi komplikované získat ji 

v běžných zařízeních 

Konkrétní pomoc konkrétním lidem 

Nejstarším a největším zařízením Armády spásy v Ostravě je Adelante – služby pro osoby bez domova. 
„Naším cílem je vyhledávat lidi bez domova na lavičkách v parku a v různých provizorních přístřešcích 
a dostat je pod střechu. Postupně krok za krokem je doprovázíme naším uceleným systémem služeb 
zpět do samostatného života. Podle našich statistik je úspěšnost zhruba mezi 40–50 %. Můžeme tedy 
říci, že asi polovina klientů po nějakém čase nepotřebuje naše služby a zařadí se do běžného 
život,“ upřesňuje práci ředitel Tomáš Hruška. 

Rostoucí počet závislých a seniorů bez domova 

V posledních 5 letech Armáda spásy v Ostravě zaznamenává vyšší počet mladých klientů závislých na 
drogách, vyšší počet seniorů v ulicích a zvyšující se poměr žen, které hledají nocleh. „Těmto trendům 
se přizpůsobujeme v rámci našich služeb i vzdělávání zaměstnanců. Kapacity našich zařízení jsou 
vytížené na maximum, proto se snažíme soustředit i na prevenci. Ve službě „Prevence 
bezdomovectví“ se nám daří podchytit více osob už v ohrožení ztráty domova a preventivně s nimi 
pracovat, v Ostravě takto pomáháme v přibližně 150 domácnostech,“ říká Hruška.  

Krizové roky 

„Naše služby prošly velmi těžkou zkouškou v době kovidové. Jsem velice vděčný všem zaměstnancům, 
kteří se postavili proti snížení kapacity a udělali maximum pro to, aby každý, kdo přišel žádat o pomoc, 
ji dostal,“ hodnotí náročné období Tomáš Hruška. „Obrovskou podporou nám byla i Ordinace pro 
chudé, která pomáhala se zdravotní péčí, testováním a očkováním. Bylo období, kdy to byla jediná 
ordinace praktického lékaře, která měla otevřeno. Chodili sem lidé, kteří potřebovali pomoc, a to nejen 
z řad našich klientů.“ 

http://www.armadaspasy.cz/
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Strategický partner 

Spolupráci s Armádou spásy si pochvaluje i náměstek hejtmana MS-kraje Jiří Navrátil: „Armáda spásy 
je pro nás v sociální oblasti silným partnerem, který vybudoval rozsáhlou síť sociálních služeb 
v Moravskoslezském kraji. Dlouhodobou spoluprací, kultivací vzájemných vztahů a participativního 
zapojení na krajských aktivitách se průběžně daří poskytovat osobám v Moravskoslezském kraji skrze 
tohoto poskytovatele kvalitní sociální služby. Velice pozitivně pak hodnotíme Ordinaci pro chudé. 
Osvědčila se nejen v poskytování zdravotních služeb osobám bez přístřeší, žijících na ulici či v azylových 
a jiných zařízeních, ale významně pomáhala i v době pandemické krize. Současně se Armáda spásy 
taktéž zapojila nad rámec svých aktivit v rámci řešení uprchlické krize spojené se situací na Ukrajině. 
Společným cílem Moravskoslezského kraje a Armády spásy je poskytování kvalitních a dostupných 
sociálních služeb reagující na aktuální potřeby, ať už nám budoucnost připraví cokoliv.“ 

 

Petr Geffert: Poznal jsem Armádu spásy i z druhé strany 

„Dřív byl typickým klientem starší muž, který po revoluci přišel o práci a utápěl se 
v alkoholu. Dnes jde z velké části právě o narkomany. Jsou to rozdílné sorty lidí, ale 
jsem rád, že i nim dokážeme podat pomocnou ruku. To mi dělá radost,“ hodnotí 
změny Petr Geffert, provozní vedoucí zařízení Adelante. S Armádou spásy se poprvé 
setkal před dvaceti lety jako klient na okraji společnosti, dnes pomáhá lidem ve stejné 
situaci udělat krok k lepšímu životu. „Určitě mi má zkušenost dala hodně do mé dnešní 

práce. Jsem rád, že mohu být příkladem toho, jak se ze závislostí dostat.“ 

„Až do svých čtyřiceti let jsem měl život jako na houpačce,“ popisuje Geffert, který od mládí pobýval 
mezi pražskými narkomany. „Chtěl jsem studovat, ale utíkal jsem za otcem, který emigroval na Západ. 
Posléze jsem se nedokázal zařadit zpět do společnosti,“ míní s tím, že zlomový byl až přelom tisíciletí. 
Tehdy se po výkonu trestu setkal s Armádou spásy jako bezdomovec. „A konečně jsem začal něco 
smysluplného dělat,“ dodává. 

„Ještě jako klient jsem se setkal s tehdejším ředitelem Bedřichem Markem a ten mi nabídnul práci 
dotovanou Úřadem práce,“ vzpomíná na půlrok strávený ve dřevařské dílně. „Pak se uvolnilo místo 
pracovníka v sociálních službách, na které jsem byl přijat,“ doplňuje. V průběhu téměř dvou dekád 
práce ve službách Armády spásy zároveň narazil na řadu klientů, se kterými se již v minulosti setkal 
v jiných rolích. „Často jsem potkával své bývalé známé a snažil jsem se jim pomoci. Myslím si, že je pro 
ně důležité, že jsem poznal Armádu spásy i z druhé strany,“ říká. 

 

 

Kontakt pro média:  

Alena Válková, M: +420 777 497 004, alena.valkova@armadaspasy.cz 

Tomáš Hruška, M: +420 737 215 411, tomas.hruska@armadaspasy.cz  
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