
VÁŽENÍ,
děkujeme za Vaši přízeň v uplynulém roce. Mohli jsme společně pomoci 
mnoha lidem v nouzi, zejména těm, kdo ztratili střechu nad hlavou, ať už 
v naší zemi, nebo na Ukrajině. Bez podpory Vás a dalších skvělých partne-
rů bychom to nezvládli. Domov je symbolem jistoty, opory, útočiště. Patří 
mezi základní existenciální potřeby každého člověka. Velmi si vážíme, že 
nám je pomáháte naplňovat! 
Jakkoli jsou Vánoce symbolem míru, pokoje, někdy i blahobytu, víme že 
Vánoční příběh o narozeném Spasiteli takový vůbec nebyl. Narodil se totiž 
jako dítě chudých rodičů, ve chlévě, a za dramatických okolností. Přesto je 
smyslem Jeho narození přinést vykoupení, pokoj a domov všem.
Přejeme Vám požehnaný čas adventu, radostné Vánoce a dobrý nový rok! 

Bc. Tomáš Surovka 
oblastní ředitel Armády spásy v Moravskoslezském kraji
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Narodil se jako bezdomovec matce na cestě.
Ani v zájezdním útulku nebylo pro ně místo.

A právě on přišel, aby každému připravil domov,
aby se nikdo necítil sám, aby nikdo nemohl myslet,

že o něj nikdo nestojí. Kardinál Miloslav Vlk

Foto: Jindřich Štreit



 TATÍNEK S DVĚMA SYNY
Ve dvoupokojovém bytě 

služby terénního progra-
mu našel svůj domov 
tatínek se dvěma syny. 
Maminka rodinu opus-
tila, našla si přítele a se 
syny se stýká velmi málo. 
Z důvodu prodeje nemo-
vitosti v majetku Českých 
drah, kde otec pracoval, 
přišli i o střechu nad hla-
vou a  museli na čas vy-
užít ubytování v Domě 
pro ženy a matky s dětmi 
v  Opavě. Mladší syn od-
chod maminky a  ztrá-

tu zázemí nesl velmi těžce a začal mít úzkostné stavy. Nako-
nec musel začít docházet k dětskému psychiatrovi.

Tatínek chlapců je sice zaměstnaný, ale po zaplacení bydlení 
mu mnoho peněz na živobytí nezbývá. Proto jsou rodince pod-
le jejich aktuální situace poskytovány potraviny z Potravinové 
banky. Dále jsou jejich potřeby řešeny ve spolupráci se sociální 
pracovnicí, kdy jsou jim nabídnuty možnosti a způsoby řešení. 
Nedávno se k domu, kde rodina bydlí, zatoulal asi půlroční ko-
courek. Kluci se ho ujali a začali se o něj starat. Společně s tatín-
kem mu pořídili vše potřebné, kočičí toaletu, sehnali škrabadla, 
koupili nějaké hračky. U mladšího syna se příchodem kočičího 
kamaráda výrazně zlepšila psychika. Má se ke komu tulit a na ko-
čičím kamarádovi doslova visí. Ale nadšení jsou z něj všichni tři.

Bc. Jaromír Hanzlík

PAN JOZEF ZOUFALÝ Z OBAV 
ZE ZTRÁTY DOMOVA

Během jedné z pochůzek v rámci terénní práce jsme zaregist-
rovali velmi zoufalého muže pobíhajícího kolem pošty. Oslovili 
jsme jej a ačkoli nejdříve odmítal pomoc, vysvětlili jsme mu, že 
pomáháme lidem v těžkých situacích. Teprve potom nám pan Jo-
sef svěřil své trápení. Šel si na poštu vyzvednout důchod, ale nebyl 
mu vyplacen. Vyšlo najevo, že si nedávno založil bankovní účet, 
který mu byl zablokovaný exekutorem. Teď prožíval velké obavy, 
že přijde o domov, protože nebude schopný uhradit nájem. 

Pozvali jsme jej do kanceláře a probrali společně řešení jeho 
situace. Nejprve jsme mu zajistili základní potřeby jídla pro-
střednictvím potravinové pomoci. Potom jsme mu pomohli 
podat žádost o dávku mimořádné hmotné okamžité pomoci na 
Úřadu práce. S ohledem na riziko nevyplacení další důchodové 
dávky jsme kontaktovali pracovnici důchodového zabezpečení 
- ČSSZ. Poradila nám napsat dopis, ve kterém jsme vysvětlily 
situaci a hrozbu ztráty domova. K naší velké radosti dostal pan 
Jozef hned příští měsíc důchod přímo na svou adresu. Nadále 
jsme s ním v kontaktu, má svůj domov, a využívá našich služeb 
především ve formě potravinové pomoci kvůli svému nízkému 
důchodu..

Mgr. Ilona Gaciková

MAMINKA NA CESTĚ  
K SAMOSTATNOSTI

V Armádě spásy pracuji jako sociální pracovnice. Jedna z nej-
důležitějších věcí, která se mi i kolegům daří, je pomoci lidem, 
kteří svou situaci chtějí změnit. Především jde o nalezení práce 
a bydlení. Chci se ale podělit o příběh klientky, která mě samot-
nou překvapila. Zpočátku totiž neměla zájem řešit svou situaci, 
a zodpovědnost za svůj život předávala na jiné. Práce s ní byla 
velmi náročná. Neuměla vychovávat děti a její flegmatické cho-
vání bylo téměř důvodem k ukončení služby. Musela jsem změ-
nit strategii a naše hovory vést čistě socioterapeuticky. 

Ve spolupráci s  ostatními kolegy se podařil téměř zázrak. 
Paní ušla velký kus cesty. Nyní za mnou dochází jen v rámci 
poradenství, ale ostatní věci si je schopna zařídit na 90% sama. 
I přes zdravotní hendikep má zájem na sobě dále pracovat. Je-
jím hlavním cílem teď zůstává najít si práci, svůj domov a na-
učit se být rodičem. V této chvíli podniká kroky k tomu, aby 
opět mohla mít všechny děti v péči a byla soběstačná.“ 

Bc. Hana Veselá

VÁNOČNÍ PŘÍBĚH V OPAVĚ
Přesně před rokem v prosinci k nám na azylový dům byla při-

jata paní Vanda. Brzy porodila svého třetího syna. Její život byl 
samá komplikace, bydlela asi 8 let v garáži a dva starší syny měla 
v dětském domově. S pomocí sociální pracovnice podala návrh 
na zrušení ústavní výchovy u svých dvou starších synů. Vyří-
dila si také příspěvek na kauci u nadace Agrofert. Byla šťastná, 
když dostala děti zpět do péče. Poté začala spolupracovat s naší 
službou prevence bezdomovectví v Ostravě, kde jí byl přidělen 
„sociální“ byt 2+1. Nyní žije v novém domově společně s dětmi, 
spolupracuje i nadále s Armádou spásy a vzorně pečuje o své tři 
děti. Paní měla motivaci ke změně a k získání dětí do péče. Jsme 
moc rádi, že jsme jí v tom mohli pomoci. 

Mgr. Martina Řeháčková

VÁNOČNÍ ZPRAVODAJ ARMÁDA SPÁSY

Pomáháme lidem najít znovu domov a udržet si jejPomáháme lidem najít znovu domov a udržet si jej

Vánoce v azylovém domě



• Ve Frenštátě pod Radhoštěm se podařilo přestěhovat službu 
pro děti a mládež do důstojnějšího prostoru.

• V Opavě jsme rekonstruovali přijímací kanceláře a můžeme 
tak mít lepší přehled o dění ve službě a o uživatelích.

• V Ostravě jsme uspořádali několik krásných akcí k 30. výro-
čí činnosti Armády spásy. 

• Ve Frýdku-Místku jsme začali spolupráci s psychologem, 
který pracuje s uživateli a zároveň s týmem zaměstnanců při 
nastavování individuální práce s uživateli, nových přístupů 
a metod práce.

 • 8 měst
 • 40 sociálních služeb
 • 1 ordinace pro chudé
 • 350 zaměstnanců
 • 5 000 klientů v sociálních službách 
 • 1260 registrovaných pacientů v Ordinaci

• V Havířově jsme realizovali zateplení a novou fasádu budo-
vy azylového domu a noclehárny.

• V Krnově probíhá rekonstrukce budovy služby pro děti 
a mládež.

• V Bohumíně a Kopřivnici se kromě „standardních služeb“ 
velmi daří ve spolupráci s vedením měst pomáhat uprchlí-
kům z Ukrajiny, mj. jsou velmi vítány akce pro děti.
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A z čeho ještě máme radost?A z čeho ještě máme radost?

Rok 2022 v Moravskoslezském krajiRok 2022 v Moravskoslezském kraji

Nové prostory ve Frenštátě pod RadhoštěmRekonstruovaná kancelář v Opavě



Akce k 30. výročí činnosti v OstravěAkce k 30. výročí činnosti v Ostravě

SLUŽBY JSOU REALIZOVÁNY S FINANČNÍ PODPOROU:

 VŠEM DALŠÍM NAŠIM PŘÍZNIVCŮM ZA JAKOUKOLI FORMU PODPORY DĚKUJEME!


