
                                                         
 
 

 
 

Armáda spásy, Charita Ostrava, 12. 10. 2022 
 
Armáda spásy a Charita Ostrava pomáhají v boji s chudobou 
 

Ostrava – Sedmnáctý ročník Dnů proti chudobě v Ostravě pořádaný Armádou spásy a Charitou 
Ostrava opět otvírá téma chudoby a nutnosti existence podpory pro sociálně ohrožené lidi. 
Proběhne několik akcí určených i pro veřejnost. Téma chudoby je aktuální pro více lidí, kteří se ocitají 
v tísni a potřebují pomoc. Obě organizace pomáhají ročně přibližně 6,5 tisícům lidí v nouzi: lidem bez 
přístřeší, dětem, seniorům, zdravotně hendikepovaným i nemocným. 
 

Dny proti chudobě začínají Ekumenickým setkáním v Domově Přístav v pondělí 17. října, přesně 
v termínu připomínky Mezinárodního dne za odstranění chudoby. Ve stejný den bude zahájena výstava 
fotografií „Odraz chudoby v dnešní společnosti“ studentů Střední umělecké školy Ostrava k 30. výročí 
Armády spásy v Ostravě v hypermarketu Globus Ostrava. V dalších dnech je připraveno Setkání u 
společného ohně s klienty i hosty v nízkoprahovém denním centru Charity Ostrava a proběhne seminář 
na téma „Bouráme ledy“ na aktuální témata v sociálních službách.  
„V Armádě spásy v Ostravě poskytujeme sociální služby ročně asi 3 tisícům lidí. Letos jsme zároveň 
reagovali na potřebu pomoci ukrajinským, uprchlíkům a dalším tématem byla možnost oddlužení 
v institutu Milostivé léto. V současnosti probíhá jeho 2. vlna a je skvělé vidět kolik mravenčí práce naši 
kolegové vykonali, aby klienty podpořili a provedli celým procesem. A to přesto, že podle našeho odhadu 
na podmínky dosáhne pouze 10 procent lidí, protože většina má velké částky splátek a na některé se 
podmínky nevztahují,“ popisuje práci Armády spásy oblastní ředitel Tomáš Surovka.  
 

 „Setkání u společného ohně je příležitostí pro klienty sociálních služeb cítit se důstojně a mít možnost 
neformálně komunikovat s personálem a představiteli statutárního města Ostravy, Moravskoslezského 
kraje a místních samospráv, kteří jsou garanty kvality, provozu a rozvoje poskytovaných služeb,“ 
srdečně zve do Charitního domu sv. Benedikta Labre v Ostravě-Vítkovicích na setkání 18. 10. od 17 h 
ředitel Charity Ostrava Martin Pražák.  
 

S jakými klienty a jejich životními situacemi pracuje personál poskytovaných sociálních služeb, 
přibližuje příběh paní Sylvie zpracovaný sociální pracovnicí Armády spásy: 
 

Paní Sylvie využívá služby Prevence bezdomovectví v Armádě spásy již tři roky. Žije v garsonce se svými 
dvěma malými dětmi. V současné době je na rodičovské dovolené. Když se dozvěděla od  sociální 
pracovnice o Milostivém létu a o možnosti zbavit se v jeho rámci některých exekucí, byla v první chvíli 
nadšená. Později si ale uvědomila, že na úhradu jistiny a poplatku za zastavení exekuce, jak bylo v 
podmínkách Milostivého léta, nemá dostatek peněz. Úspory neměla a z rodičovského příspěvku, 
výživného a přídavku na děti, zaplatila tak akorát náklady na bydlení a na živobytí. 
Paní Sylvie měla snahu získat potřebné peníze u rodiny, ale nepodařilo se. Viděli jsme její snahu řešit 
svou situaci, proto jsme jí nabídli možnost získat příspěvek na úhradu potřebné částky z fondu sociální 
pomoci. Paní Sylvie nabídku využila. Sociální pracovnice ji seznámila s celým procesem, který bylo 
zapotřebí absolvovat, a rovněž ji jím provedla a byla jí nápomocna. Za její podpory se podařilo 
podniknout veškeré potřebné kroky od získání potřebného výpisu z registru exekucí, přes komunikaci s 
exekutory až po podání žádosti o příspěvek a úhradu potřebných částek. 
Paní Sylvii se tak za pomoci a podpory Armády spásy podařilo uhradit v rámci Milostivého léta dvě 
exekuce u Dopravního podniku, a na třetí, kterou nebylo možno umořit v rámci Milostivého léta, se s 
exekutorem domluvila na splátkovém kalendáři. Nyní je vděčná, že mohla nabídku Milostivého léta 
využít. Jakmile doplatí poslední exekuci, bude se jí, dle jejích slov „lépe dýchat“. A jak sama říká: „Už 
nikdy více žádnou exekuci. Byla jsem mladá a hloupá, nestojí to za to. Sama s dětmi bych si neporadila. 
Až to splatím, můžu pro nás požádat o větší městský byt, protože děti rostou, garsonka je nám už malá.“ 
 

Aktivity ke Dnům proti chudobě v Ostravě 2022 finančně podporuje statutární město Ostrava. 
 

 

          

 
 
 



                                                         
 
 

 
 
 

Přehled akcí Dnů proti chudobě v Ostravě 2022 
 
17. 10. 2022, 8:00 h Ekumenické setkání  
Místo: Domov Přístav, Holvekova 38, Ostrava – Kunčičky 
Společné duchovní setkání uživatelů služeb, zaměstnanců i široké veřejnosti.  
Duchovní slovo: Rostislav Czekaj, Armáda spásy 
Akce pro veřejnost, připraveno bude drobné občerstvení, vstup zdarma. 
 
18. 10. 2022, 17:00 h Setkání u společného ohně 
Místo konání: Charitní dům sv. Benedikta Labre, Lidická 773/54, Ostrava-Vítkovice  
Neformální setkání uživatelů, zaměstnanců, zástupců veřejné správy, samosprávy, přátel i široké 
veřejnosti.  Akce pro veřejnost, připraveno bude drobné občerstvení, vstup zdarma. 
 
19. 10. 2022, 9:00 – 12:00 h Odborný seminář - Bouráme ledy 
Místo konání: IMPACT HUB Ostrava, Sokolská třída 1263/24, Ostrava 
Společné setkání nad tématy, která hýbou světem sociální práce: Jaké jsou cesty práce s uživateli s 
duševním onemocněním; Jakou roli hraje deinstitucionalizace, možnosti, výzvy, zkušenosti  
Seminář povede zakladatel plzeňské organizace Ledovec - Mgr. Martin Fojtíček. 
Osobní účast jen na základě rezervace (e-mail: lenka.maderova@armadaspasy.cz) nebo online. 
 
 

Akce Datum Místo 

Ekumenické setkání 17. 10. 2022, 8:00 h Domov Přístav, Armáda spásy, Holvekova 
612/38, Ostrava – Kunčičky 

Odborný seminář 19. 10. 2022, 9:00 h Impact HUB, Sokolská třída 1263/24 , 
Ostrava 

Setkání u společného ohně 18. 10. 2022, 17.00 h Charitní dům sv. Benedikta  Labre, Lidická 
773/54 Ostrava – Vítkovice   

Výstava fotografií studentů 
Střední umělecké školy 

Ostrava k 30. výročí Armády 
spásy v Ostravě  

17. 10. 2022, 17:00 h Hypermarket Globus, Spojovací 326, 
Ostrava-Plesná 

 


