ARMÁDA SPÁSY
TISKOVÁ ZPRÁVA
Armáda spásy otevře zimní programy pro lidi bez domova
Praha, 16. listopadu 2016. S příchodem prvních mrazivých dnů a nocí pobočky Armády
spásy v ČR tradičně zaznamenaly nárůst zájemců o jejich služby. Ve většině zařízení
jsou pro přicházející zimu připravena denní centra i noclehárny, ve kterých mohou lidé
bez domova přečkat první mrazivé dny a noci. V Praze navíc Armáda spásy bude
poskytovat i noční terénní program.
„Velmi bedlivě sledujeme počasí a každý rok se snažíme naše služby pro lidi bez domova
připravovat dlouho dopředu. Naším cílem je, aby kdokoli, kdo z ulice přijde požádat o pomoc
Armádu spásy, získal v našich zařízeních prostor přečkat mrazivé dny nebo i noci,“
vysvětluje Jan F. Krupa, národní ředitel sociálních služeb Armády spásy v České republice.
Pokud by Armáda spásy měla shrnout uplynulou zimu z pohledu služeb, tak zimní programy
2015/2016 probíhaly v řadě měst, kde Armáda spásy působí (např. Krnov, Praha, Brno,
Havířov, Ostrava, Šumperk, Karlovy Vary, Opava). Většina zařízení otvírala na začátku
listopadu, či prosince a končila koncem března. V průměru bylo otevřeno 96 dní. Nad rámec
standardních registrovaných sociálních služeb jsme zaznamenali téměř 21 000 návštěv
v našich zařízeních v rámci zimních programů. Náklady na provoz celkem činily 866.075,-Kč,
zdroje financování byly částečně z města, vlastních zdrojů (u menších částek) a z
potravinové banky.

Nezbytný noční terénní program
V rámci zimních programů je otevřeno denní centrum, noclehárna a v případě, že jsou stavy
překročeny, tak Armáda spásy rozšiřuje kapacity o tzv. volnou židli. Mezi lidmi bez domova
jsou i tací, kteří nevyužívají zimních programů Armády spásy a silou vlastní vůle přečkávají
zimu venku na ulici nebo ve svých provizorních přístřešcích. Za těmi docházejí terénní
pracovníci Armády spásy a navštěvují osoby bez přístřeší přímo na místech jejich pobytu.
Terénní pracovníci nosí klientům potraviny – nejčastěji se jedná o instantní věci (např.
polévky), sušenky, paštiky a další potraviny s delší dobou trvanlivosti. Kromě toho provádějí i
základní ošetření přímo v terénu. V zimním období se kromě běžného ošetření (odřeniny,
bércové vředy, atd.) setkávají terénní pracovníci i s omrzlinami.
V Praze navíc velmi úspěšně již čtvrtým rokem funguje noční terénní program, který
probíhá stejně jako ostatní zimní programy od prosince do března. Jedná se o terénní
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službu, která je poskytována v nočních hodinách (obvykle od 19 do 7 hodin). „Službu
vykonávají každou noc dva zaměstnanci a ti v tomto čase objíždějí autem Prahu a oslovují
lidi na ulici s nabídkou přespání v některé z nocleháren. Pokud klient souhlasí a má zájem o
to přečkat noc v teple, je mu místo na noclehárně zajištěno. Podle situace je tam také
převezen,“ vysvětluje Michaela Skopová, vedoucí sociálních služeb Armády spásy v Praze a
dodává: „Zároveň je také klientům v terénu poskytován teplý čaj nebo káva a jídlo (např.
sušenky) nebo deky, případně oblečení. V případě potřeby hygieny je klientovi umožněno
osprchovat se na Nízkoprahovém denním centru v Centru sociálních služeb Bohuslava
Bureše na Tusarově ul. V Praze - Holešovicích. Podmínky jsou pouze takové, že klient musí
splňovat podmínky pro danou noclehárnu, aby tam mohl být převezen (například limit
alkoholu, pokud tam je). Spolupracujeme také s dispečinkem z Centra sociálních služeb
Praha, který nám volá, pokud je někde klient, který potřebuje někam převézt (například z
nemocnice).“

Služby pro zimu 2016/2017
Ve všech azylových domech a denních centrech Armády spásy bude od prvního prosince
do konce března příštího roku připravena ke spuštění služba tzv. volná židle. Otevírat se
bude vždy, když bude mrznout. Cílem služby je záchrana zdraví a v řadě případů i lidských
životů před mrazem a nepřízni počasí.
V Praze navíc bude poskytován výše zmíněný noční terénní program. V rámci zimních
programů v Praze rozšíří Armáda spásy otevírací dobu denního centra při Centru
sociálních služeb Bohuslava Bureše na Praze 7 v Holešovicích o 3 hodiny denně.
Novinkou pro letošní rok je kompletní zajištění provozu zimní noclehárny v Praze na
Vackově s 80ti lůžky. Provoz bude zajištěn od 20:00 do 8:00 hodin.
Další novinkou je otevření denního centra v Šumperku i o víkendech nebo zajištění
omyvatelných matrací v nočním centru v Ostravě – Mariánských horách, kde mohou
tedy zájemci trávit noc nejen na volné židli, ale vyspat se na matraci.

Jan František Krupa, Národní ředitel sociálních služeb Armády spásy
E-mail: jan_krupa@czh.salvationarmy.org
Tel.: 737 215 424
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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 roku 1919, ale v roce 1950 byla její činnost komunistickým režimem násilně
ukončena. K obnovení práce došlo v roce 1990, kdy se Armáda spásy v ČR zaregistrovala
jako občanské sdružení. V současné době působí v Praze, Brně, Ostravě, Havířově,
Karlových Varech, Krnově, Opavě, Přerově, Šumperku, Frýdku Místku, Bohumíně, Jirkově a
v Chodově.
Cílem Armády spásy v České republice je fyzická, sociální, morální a duchovní podpora lidí
všech věkových kategorií, a to na křesťanských principech. Cílovou skupinou Armády spásy
jsou všichni ti, kteří se ocitli v obtížné životní situaci, ale také ti, kteří hledají jakoukoliv
duchovní pomoc či oporu. Armáda spásy provozuje sociální zařízení a komunitní centra, ve
kterých poskytuje více než 60 registrovaných sociálních služeb. Každý den jejich služeb
využívá přes tisíc znevýhodněných osob.
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