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Bezdomovci v ohrožení. Třeskutý mráz sevře kraj 
6.1.2017    Chebský deník    str. 4   Region 

    BARBORA ŠMUDLOVÁ    Armáda spásy     
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Katolický týdeník 

Charita rozšiřuje služby. Ocení je lidé bez domova 
3.1.2017    Katolický týdeník    str. 8   Příloha - Diecézní zpravodajství 1 

    JIŘÍ PRINZ    Armáda spásy     

Modlitbou za přežití zimy, která proběhla o Vánocích v Azylovém domě sv. Terezie v pražském Karlíně, upozornila 
Arcidiecézní charita Praha na tíživý osud lidí bez domova zejména v chladném zimním období. 
 
„Pro zimní měsíce rozšiřujeme své služby o několik aktivit, na nichž spolupracujeme s Magistrátem hlavního města 
Prahy,“ říká ředitel Azylového domu sv. Terezie Stanislav Fiala. 
 Jde především o vybudování noclehárny, která může ubytovat zhruba stovku potřebných a fungovat by 
měla až do konce března. „Kromě toho mohou využít i rozšířeného provozu našeho nízkoprahového centra v 
Pernerově ulici. Přes zimu jsme jim k dispozici denně od osmi hodin ráno do šesti večer. Mohou se u nás najíst, 
umýt i ošatit,“ popisuje ředitel. Azylový dům sv. Terezie spolupracuje s ostatními pražskými charitativními 
organizacemi. Vyměňují si informace o službách, které pak podle potřeby nabízejí svým klientům. „Jde zejména o 
informace stran možnosti ubytování,“ doplňuje Stanislav Fiala. 
 Odhaduje se, že uprostřed metropole žije bez domova čtyři až sedm tisíc lidí. To je jako počet obyvatel 
malého města. Rozsahem sociálních služeb patří Arcidiecézní charita Praha spolu s Armádou spásy a Nadějí 
mezi tři nejvýznamnější organizace, které se jim na území hlavního města věnují. 
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Mladá fronta DNES 

Sníh a mráz ženou bezdomovce pod střechy 
6.1.2017    Mladá fronta DNES    str. 16   Kraj Karlovarský 

    — Petr Kozohorský    Armáda spásy     

 

 
 

mailto:obchodni@newtonmedia.cz
http://www.newtonmedia.cz/


 

 

NEWTON Media, a.s. © 2017  |  obchodni@newtonmedia.cz  |  www.newtonmedia.cz 7 

Moravskoslezský deník 

Budoucí manažer hotelu miluje rizoto 
4.1.2017    Moravskoslezský deník    str. 2   Zprávy 

    HANA POREBSKÁ    Armáda spásy     
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Můžeš 

Anketa: Jak se proměnil život lidí s postižením v posledních 30 letech? 
4.1.2017    Můžeš    str. 9   Reflektor/proměny života lidí s postižením 

    Michaela Zindelová, Radek Musílek    Armáda spásy     
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