
ARMÁDA SPÁSY

TISKOVÁ ZPRÁVATISKOVÁ ZPRÁVA

Lidi bez domova čeká další tvrdá zkouška. Současné mrazy je ohrožují nejen na
zdraví, ale také na životě.

 

Extrémním  podmínkám  budou  i  v příštích  dnech  čelit  ti,  k nimž  osud  nebyl  příliš

shovívavý – lidé bez domova. Armáda spásy, největší poskytovatel sociálních služeb

pro tyto osoby, připravila ve všech městech, kde působí, řadu opatření pro následující

mrazivé dny a noci s cílem zabránit nejhoršímu – ohrožení na životech. 

Po celou  zimu  je  vedle  standardních  sociálních  služeb  Armády  spásy  (azylové  domy a

noclehárny s celkovou kapacitou převyšující 1200 lůžek) k dispozici  více než dalších 600

míst v rámci tzv. zimních programů (zimní noclehárna v Praze Michlích a program volná

židle napříč ČR, tedy městy, kde Armáda spásy působí). Tato pohotovost trvá po celou dobu

zimy, tedy od začátku prosince do konce března. Kdykoli mrazy celodenně klesnou pod bod

mrazu,  či  je-li  v některém  městě  obsazena  kapacita  noclehárny,  snaží  se  pracovníci

jednotlivých zařízení Armády spásy pomoci lidem v nouzi právě prostřednictvím těchto míst. 

Během mrazivých dnů i nocí je posílen program tzv. volné židle, což znamená, že se denní

centra Armády spásy otevírají během mrazivých nocí a uživatelé mohou nepříznivé období

přečkat v teple. „Každému příchozímu se snažíme umožnit strávit noc v teple, buď na židli,

nebo na matraci, s možností základní osobní hygieny, teplého čaje a základního občerstvení.

V těchto mimořádných službách jsme v posledních letech, v rámci každé z uplynulých zim,

zaznamenali  minimálně  20  000  návštěv,“  upozorňuje  národní  ředitel  sociálních  služeb

Armády spásy Jan F. Krupa a dodává: „Nelze přesně odhadnout,  kolik lidí  naše zařízení

využije v těchto mrazivých dnech, ale jsme schopni garantovat, že se budeme snažit přijmout

každého, kdo o službu požádá.“

 Kapacita běžných služeb Armády spásy je až na výjimky využita na 95-100%.

 Zimní  programy  jsou  podporovány  městy,  ve  kterých  Armáda  spásy  působí.

V některých  městech  je  dobrá  spolupráce  i  s dalšími  poskytovateli  služeb.

Dlouholetou  stabilní  podporu  pro  tyto  extra  programy  nabízí  např.  Ostrava  nebo

Praha.

 Ve všech městech, kde Armáda spásy působí, jsme připraveni otevřít volnou židli,

pokud se obsadí kapacita, leckde už dávno běží.

Ústředí Armády spásy, Petržílkova 2565/23, 158 00 Praha 5, email: ustredi@armadaspasy.cz; telefon: 251106424

www.armadaspasy.cz ; www.salvationarmy.org 

http://www.salvationarmy.org/
http://www.armadaspasy.cz/
mailto:ustredi@armadaspasy.cz


 V některých městech je posunut odchod z noclehárny ze 7. hodiny na 10.00.

 Například v Brně jsou přes poledne zrušeny přestávky provozu denního centra, aby

lidé nemuseli na mráz.

 Stejně jako v minulých letech Armáda spásy posiluje v zimním období i denní a noční

terénní  práci  přímo  v ulicích  měst  –  často  s rozšířenou  nabídkou  základního

zdravotního ošetření či zprostředkování lékařské pomoci. 

S nárůstem  chudoby  v České  republice  roste  ruku  v ruce  i  počet  lidí,  kteří  jsou  nuceni

přežívat na ulici. Poskytovatelé sociálních služeb pro tyto lidi, v čele s Armádou spásy, proto

uvítají  jakoukoliv  podporu  i  od  firem a  jednotlivých  dárců  –  zimní  oblečení,  boty,  deky,

spacáky, ponožky, teplé spodní prádlo,  rukavice – to vše může být efektivně využito pro

konkrétní pomoc konkrétním lidem.

SOS pomoc

Často se nás veřejnost ptá, jak může pomoci, když vidí na ulici sedět nebo ležet člověka bez 

domova. 

1. Oslovte ho - nebojte se zeptat, zda je v pořádku, jestli je orientovaný, ví kdo je a co se 

děje.

2. Volejte záchranku - jestli je daná osoba ve špatném zdravotním stavu, nevnímá, nemůže 

mluvit či chodit - volejte rychlou pomoc.

3. Nabídněte pomoc - pokud s vámi daná osoba komunikuje, zeptejte se, zda nepotřebuje 

jídlo, ošacení či teplý nealkoholický nápoj. 

4. Kontaktujte terénní sociální pracovníky - a to i v případě, že s vámi člověk bez domova 

nechce mluvit a pomoc odmítá. Armáda spásy, či podobné organizace, které zajišťují terénní

program, mají zkušenost, jak s lidmi bez domova komunikovat a nabídnout jim okamžitou po-

moc. 

5. Darujte zimní ošacení - ale i boty, ponožky, spodní prádlo. V zimním období a mrazech 

je nejdůležitější zajistiti teplo. Pokud máte doma deky, spacáky, teple ošacení, čepice, ru-

kavice, ponožky, zimní boty, které již nevyužijete, darujte je Armádě spásy či jiné organizaci, 

která se věnuje lidem bez domova. 
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Projekt Nocleženka pomáhá…

Armáda spásy děkuje všem dárcům, kteří v uplynulých týdnech zakoupili  tzv. Nocleženku,

která  umožňuje  lidem  bez  domova  zdarma  přečkat  noc  v některé  z nocleháren  Armády

spásy. Mimo noclehu má člověk bez domova možnost  provést  osobní  hygienu,  najíst  se

teplé  polévky,  zahřát  čajem  a  získat  zdarma  oblečení.  Jen  za  uplynulý  mrazivý  víkend

zakoupili dárci více než 4000 Nocleženek, což je rekordní vlna solidarity s lidmi bez domova

za posledních více než deset let. 

www.armadaspasy.cz. 

Jan František Krupa, Národní ředitel sociálních služeb Armády spásy

E-mail: jan_krupa@czh.salvationarmy.org

Tel.: 737 215 424
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