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Rok 2017 bude pro Armádu spásy strategický v rozvoji sociálních 

služeb a sociálního bydlení pro lidi bez domova 

 
 
Praha, 16. listopadu 2016. Armáda spásy říká: tradiční triumvirát – nízkoprahové 

centrum, noclehárna, azylový dům,  není schopen pokrýt a plně zajišťovat potřeby lidí 

bez domova. V příštím roce proto budeme nadále pokračovat v rozvoji sociálního 

bydlení a dále posílíme rozvoj specifických služeb pro lidi bez domova.  

 

Armáda spásy dávno chápe, že je třeba rozvíjet především specifické služby pro lidi bez 

domova. Velmi podporuje  vznik zákona o sociálním bydlení jako systémového nástroje pro 

zajištění bydlení lidem v bytové nouzi. Armáda spásy je přesvědčena, že pokud bude 

schválen zákon o sociálním bydlení, výrazně se zmenší počet lidí, kterým bude hrozit ztráta 

bydlení a bezdomovectví. „Říkáme, že pokud by bylo systémově řešeno sociální bydlení, až 

70% lidí, kteří dnes využívají azylových domů, by bylo schopno žít v sociálních bytech. Proto 

je pro Armádu spásy klíčové, aby byl schválen zákon o sociálním bydlení. V opačném 

případě hrozí další odklad koncepčního řešení neutěšené situace v bydlení řady lidí. Hrozí 

další růst byznysu s chudobou,“ vysvětluje Jan F. Krupa, národní ředitel sociálních služeb 

Armády spásy v České republice.  

 

Armáda spásy se dále obává, že velmi reálně hrozí i vznik populace ubytoven či sociálně 

vyloučených lokalit, jejichž příští generace budou vždy víc a víc utvrzeni v přesvědčení, že 

neexistuje jiná alternativa života než na okraji společnosti. „S tím je spojený nárůst různých 

frustrací a rezignací na své životy, což může vést ke vzniku sociálních nepokojů apod.,“ 

doplňuje Jan F. Krupa a pokračuje: „Je našim velkým přáním, aby lidé v azylových domech 

nemuseli trávit zbytečně ani den navíc – pokud je pro ně vhodnější bydlení, tu s větší, tu s 

menší mírou podpory sociálního pracovníka, je naprostý nesmysl, aby zůstávali v azylových 

domech a navíc tam zabírali místo lidem, kteří budou potřebovat institucionální pomoc – 

například osobám s vysokou mírou závislosti na návykových látkách, o které se vlivem 

obsazenosti azylových domů systém není schopen postarat – ti totiž potřebují nižší kapacitu 

služeb, jinak nastavený režim azylového domu, speciální vzdělání personálu, apod.“ 

 

Armáda spásy rozjíždí komunitní bydlení v Křižánkách na Vysočině 
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Na přelomu roku 2016/17 chce Armády spásy otevřít v obci Křižánky malý sociální projekt 

nazvaný Komunitní bydlení Křižánky. Projekt chce dát příležitost několika pečlivě vybraným 

klientům azylových domů, kteří jsou fyzicky i mentálně soběstační, samostatní, mají 

uspořádané finanční poměry, jsou ochotni změnit bydliště, nebojí se fyzické aktivity a venkov 

je jim z nějakého důvodu bližší než město. První obyvatelé „domu“ by se mohli nastěhovat 

začátkem roku 2017. „Jedná se o projekt, který má nabídnout alternativu sociálnímu bydlení 

v bytech. V těch totiž někdy může chybět někdo, kdo s příchozím naváže vztah. Armáda 

spásy došla k přesvědčení, že bydlení, tedy pouhé nabytí bytu či prostor pro bydlení, nemusí 

zdaleka být finálním řešením problému dotyčného člověka  - zvlášť, když je sám. V duchu 

hesla – domov není tam, kde je střecha, ale domov je tam, kde vás mají rádi,“ vysvětluje 

nový projekt Jan F. Krupa, národní ředitel sociálních služeb Armády spásy v České republice 

a pokračuje: „věříme totiž, že možnost bydlet sám v bytě není pro všechny dostatečnou 

zárukou návratu k normálnímu životu. Proto považujeme za důležité nabídnout alternativu 

společného tzv. komunitního bydlení. V Křižánkách toto bydlení bude spojeno s prací na 

farmě, případně v lese či v dílně. Se starostí o velký areál, se společným programem. 

Věříme, že takto dostanou šanci na bydlení i lidé, kteří by z klasického bytu někde v 

paneláku zase brzy sklouzli k životu na ulici - právě pro důvody výše uvedené. 

Předpokládáme, že samostatné bydlení jim umožní uplatnit nejrůznější řemeslné dovednosti, 

žít v souladu s přírodou, navazovat hlubší vztahy v rámci malé komunity a smysluplně trávit 

čas.“  

Poroste počet sociálních bytů Armády spásy 

Od roku 2004 poskytuje Armáda spásy terénní sociální službu Prevence bezdomovectví. 

Jejím cílem je pomoci lidem, kteří v minulosti ztratili byt, vrátit se do standardního bydlení, 

případně pomoci lidem a rodinám, kterým ztráta bydlení a sociální vyloučení hrozí. V rámci 

služby Prevence bezdomovectví provozuje Armáda spásy zhruba 200 sociálních bytů, a to 

v Ostravě, Brně, Havířově, Krnově, Bohumíně, Opavě a Praze. Tyto byty jsou určeny 

osobám, které zpravidla prošly nějakou pobytovou službou Armády spásy, jako je například 

azylový dům. „V sociálním bytě si musí uživatel plnit veškeré povinnosti s užíváním bytu 

spojené, pokud to zvládá, může už po dvou letech dostat doporučení Armády spásy, aby s 

ním vlastník nemovitosti uzavřel nájemní smlouvu. Armáda spásy pak s uživatelem ještě 

minimálně půl roku spolupracuje,“ vysvětluje Jan F. Krupa z Armády spásy.  

V příštím roce se proto Armáda spásy chce zaměřit na další posilování sociálního bydlení. 

Například v Ostravě chce z dnešních 87 bytů navýšit počet do tří let na 160. Nárůst bytů 

bychom rádi i v dalších městech jako je Brno a Praha.   
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Posilování specifických služeb pro lidi bez domova 

Cílem Armády spásy v příštím roce je nadále posilovat specifické služby. „Zejména se jedná 

o služby pro lidi bez domova s psychiatrickou diagnózou, pro lidi v seniorském věku - tzv. 

Přístavy, rádi bychom v příštím roce otevřeli dvě ordinace praktického lékaře pro lidi bez 

domova, a to v Brně a v Ostravě. Cílem je rovněž posilovat zdravotně ošetřovatelskou péči 

v terénu, tedy lidem, kteří si zkrátka nedojdou do ordinace, protože někteří například nevědí, 

kde ji hledat. Někteří se bojí, že nejsou pojištěni (což je nesmysl, všichni jsou pojištěni ze 

zákona, byť někteří nejsou plátci pojištění), jiní mají obavu, jak budou v ordinaci přijati, 

někteří mají špatnou zkušenost s nepřijetím zdravotnickým personálem či dalšími pacienty. I 

proto je potřeba řešit tento fatální problém,“ upozorňuje národní ředitel sociálních služeb Jan 

F. Krupa.  

Do novinek vztahujících se k bydlení bude patřit i dotažení cíle – modernizace Azylových 

domů pro matky s dětmi v Armádě spásy tak, aby pokud možno všechny měli de facto 

bytové jednotky a nikoli pokoje a společné kuchyně, toalety a koupelny. „Tento cíl není 

naplnitelný jen naší snahou, čeká nás nelehké jednání s majiteli objektů, ve kterých 

působíme, ale věřím, že najdeme společnou řeč,“ dodává závěrem Jan F. Krupa.  
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