ARMÁDA SPÁSY
TISKOVÁ ZPRÁVA
Projekt Nocleženka pokračuje

Praha, 14. listopadu. I v letošním roce se může veřejnost zapojit do projektu Nocleženka a věnovat
tak člověku bez domova v zimě noc na noclehárně Armády spásy.
Zakoupením tzv. Nocleženky v minimální hodnotě 100 Kč dárce podpoří konkrétního člověka bez
domova, který tak bude moci díky jeho daru strávit noc v teple noclehárny Armády spásy. Nejde však
pouze o přespání, člověk bez domova má v rámci noclehu zajištěnu i polévku s pečivem, teplý nápoj a
má možnost se osprchovat a provést osobní hygienu. „Každá zakoupená Nocleženka má přiděleno
své číslo, které je pečlivě evidováno, aby mohl být dárce informován, když je "jeho" Nocleženka využita. Ke každé transakci je přidělena jedna Nocleženka, která je vytištěna přímo v dané noclehárně,
předána terénnímu pracovníkovi, který ji předá přímo člověku v nouzi. Případně jsou Nocleženky užívány v době největších mrazů plošně pro celou noclehárnu,“ vysvětluje Lucie Stejskalová z Armády
spásy, která má projekt na starosti.
V sezóně 2016/2017 se do projektu zapojilo více než 6000 dárců, kteří tak pomohli zadarmo přespat
lidem bez domova v Praze, Brně, Karlových Varech a Ostravě, a to během všech chladných měsíců.
Projekt velmi zaujal i média, sdílelo ho mnoho blogerů a influencerů. Navíc se díky dalším penězům
od dárců podařilo v noclehárnách zajistit výmalbu, opravu kotelny, či dofinancovat chybějící potraviny nebo polévky pro lidi bez domova. Nemalý význam měla i osvěta, která projekt doprovázela a která přispěla k většímu zájmu veřejnosti o problematiku bezdomovectví jako takového.
Pro letošní sezónu bude projekt rozšířen na další Noclehárny Armády spásy, a to konkrétně do
Krnova, Šumperka, Havířova a Opavy. Celkem bude zapojeno 9 nocleháren Armády spásy v České
republice.
Systém nákupu, prodávání a rozdávání Nocleženek bude stejný, jako byl loni. Nocleženky budou prodávány primárně online a rozdávány terénními sociálními pracovníky. „Vycházíme však vstříc i našim
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dárcům, kteří chtějí Nocleženky darovat blízkým pod stromeček, jako dárek, který má smysl. Tito dárci si mohou Nocleženku po předchozí domluvě vyzvednout osobně na recepci ústředí Armády spásy
na Praze 5,“ doplňuje Lucie Stejskalová. Nocleženky mají platnost od listopadu 2017 do dubna 2018 a
ty, které nebudou do té doby uplatněny, budou uplatněny plošně během května. Letos bude mít
Nocleženka podobu vizitky, bude tedy velmi praktická pro přenos, uchovávání a rozdávání.
Předpokládáme stejný zájem o Nocleženky jako v roce minulém. Doufáme, že počet dárců by se mohl
ještě zvýšit. Pro snadnější orientaci dárce a veřejnosti v dané tematice a pro zodpovězení dotazů
vznikly webové stránky www.noclezenka.cz .

Kontakty pro média:
Jan František Krupa, národní ředitel sociálních služeb Armády spásy
E-mail: jan_krupa@czh.salvationarmy.org
Tel.: 737 215 424

Bc. Lucie Stejskalová, fundraiser
E-mail.: lucie_marouskova@czh.salvationarmy.org
Tel.: 734 851 699
Mgr. Pavla Lydholm, tisková mluvčí Armády spásy
E-mail.: sekretariat@armadaspasy.cz
Tel.: 737 215 409
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