
Dny proti chudobě Ostrava 

17. - 19. 10. 2022 

Cílem je upozornit na téma chudoby a sociálního vyloučení, s nutností podpory 
těm, kdo jsou jím ovlivněni.  

V rámci Dnů proti chudobě Ostrava 2022 proběhnou u příležitosti Mezinárodního 
dne za vymýcení chudoby aktivity, na které společně s Charitou Ostrava zveme 
veřejnost i uživatele sociálních služeb:  

 

Přehled chystaných akcí: 

17. 10. 2022, 8:00 h Ekumenické setkání  
Společné duchovní setkání uživatelů, zaměstnanců i široké veřejnosti.  
Duchovní slovo: Rostislav Czekaj, Armáda spásy 
Připraveno bude drobné občerstvení, vstup zdarma, akce pro veřejnost 
 
Místo konání:  
Domov Přístav Ostrava – Kunčičky 
Holvekova 38, Ostrava Kunčičce  
 
18. 10. 2022, 18:00 h Setkání u společného ohně 

Neformální setkání uživatelů, zaměstnanců, zástupců organizací, přátel i široké 
veřejnosti.  
Připraveno bude drobné občerstvení i hudební program, vstup zdarma, akce pro 
veřejnost 
 
Místo konání:  
Charitní dům sv. Benedikta Labre 
Lidická 773/54, Ostrava Vítkovice  
 
19. 10. 2022, 9:00 – 12:00 h Odborný seminář - Bouráme ledy 

Společné setkání nad tématy, která hýbou naším světem sociální práce. 
Jaké jsou cesty práce s uživateli s duševním onemocněním 
Jakou roli hraje deinstitucionalizace, možnosti, výzvy, zkušenost (pro a proti) 
Kde hledat motivaci pro naši práci v současné době (složité pro nás zaměstnance i 
naše klienty) 
 
Seminář povede zakladatel Ledovce Mgr. Martin Fojtíček. 
Akce pro zaměstnance Armády spásy a zvané hosty, nutná rezervace předem. 
 
 
Místo konání:  
IMPACT HUB Ostrava 
Sokolská třída 1263/24, Ostrava  



 
11. 10. – 30. 10. 2021, Fotografická výstava – PŘÍLEŽITOSTI…  
Výstava série fotografií studentů SUŠ Ostrava, přibližující život ve službách Armády 
spásy z pohledu uživatelů, ale také zaměstnanců. 

K vidění v prostorách Globus Ostrava, vstup zdarma, akce pro veřejnost 
 
Místo konání:  
Globus Hypermarket 
Opavská 326/90, Ostrava - Plesná 
  

 

 

Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy. 

 

Kontaktní osoba: 

Bc. Alena Válková, koordinátorka PR, Armáda spásy v ČR, Palackého 25, 702 00 
Ostrava – Přívoz  
mob.: +420 777 497 004, e-mail: alena_valkova@armadaspasy.cz, web: 
www.armadaspasy.cz 


