Armáda spásy napříč Evropou se mobilizuje, aby zajistila, že potřeby těch nejzranitelnějších mezi námi
budou i nadále plněny
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Koronavirová pandemie: Zaměření na Evropu
S 182 470 hlášenými případy koronaviru COVID-19 v Evropské unii, Evropském hospodářském
prostoru a ve Spojeném království* se Armáda spásy v celé Evropě mobilizuje, aby zajistila, že
potřeby těch nejzranitelnějších lidí budou i nadále plněny. I když tato reakce Armády spásy má
různou podobu podle místních požadavků a všech národních a regionálních nařízení o hygieně,
sociálním distancování a cestování, příklady naší práce zahrnují:
To, že v České republice v rámci pohotovostních plánů zůstávají azylové domy pro osoby bez domova
otevřené bez přestávky, aby se zajistilo, že jejich obyvatelé nebudou zbytečně ohrožovat sami sebe ani
druhé sociální interakcí, která není bezpodmínečně nutná.
Školky provozované Armádou spásy ve Finsku fungují pod vedením národní vlády a poskytují péči
dětem, jejichž rodiče pracují v klíčových oblastech, jako je sociální práce, zdravotní péče, požárnictví,
záchranné služby a další základní služby.
Domovy pro seniory provozované Armádou spásy ve Francii zůstaly otevřené, ale byly v nich
zakázány návštěvy. Aby mohli obyvatelé nadále hovořit se svými rodinami, byla jim poskytnuta nová
tabletová zařízení s aplikací WhatsApp.
Noclehárny pro osoby bez domova financované francouzskou vládou se měly uzavřít do konce března,
ale bylo dohodnuto dvojměsíční prodloužení, aby bylo možné pomoci zvládnout šíření celé pandemie.
V Paříži pokračuje poskytování potravin, včetně mobilní distribuce snídaní a vyvíjejícího se formátu
pro distribuci horkých večeří poblíž Place de la République, kde příjemci dostávají balené jídlo,
v rámci čehož jsou povinni praktikovat sociální distancování.
Mladí lidé spojení s Armádou spásy v Samgori v Gruzii distribuují starším lidem ve svých komunitách
balíčky péče.
Městská rada v Drážďanech v Německu dala Armádě spásy k dispozici vozidla a řidiče, aby dodávali
jídlo osobám bez domova. Společně s potravinovými balíčky se na místech, jako je Bielefeld,
distribuují i dezinfekční prostředky, aby se tak zlepšila celková hygiena. Zavádějí se kreativní přístupy
pomoci rodinám; příkladem je, že se jednotlivým rodinám postupně poskytuje sborové hřiště. Tým
zaměřený na evangelizaci dětí, který obvykle používá jako součást svého programu scénky, nyní
zpřístupnil své materiály na Spotify, takže děti a jejich rodiny se je mohou přehrávat doma.
Armáda spásy v Grónsku spolupracuje s Kofoedovými školami a krajem Sermersooq s cílem předložit
holistickou odpověď na hrozbu koronaviru. Kvůli pravidlům sociálního distancování kavárna Williams
Café Armády spásy přizpůsobila svůj způsob poskytování teplých jídel bezdomovecké komunitě města

Nuuk – jídlo nyní podává přes kuchyňské okno. Tam, kde je to možné, se společně s jídlem rozdávají i
čepice, rukavice, šály a ponožky. Tým kombinované reakce koordinuje poskytnutí stanů pro asi 80
osob bez domova, jakmile pracovníci místní správy odstraní sníh. Situace je zkomplikována
předpověďmi dalšího silného sněžení a faktem toho, že i denní teploty jsou stále hluboko pod bodem
mrazu.
Epicentrem krize COVID-19 v Evropě byla a je Itálie – a obzvláště to platí od chvíle, kdy počet obětí
přesáhl počet obětí v Číně. Snahám Armády spásy pokračovat ve službě zranitelným členům
společnosti – zejména v Římě a v Miláně – se věnovala i reportáž v národní televizi. Dr. Simona
Magazzù (Zástupkyně ředitele a vedoucí sociálního programu) vysvětlila, jak byly spuštěny online
programy a aktivity, které pomáhají obyvatelům střediska Virglio Paglieri bojovat proti stresu a
osamělosti způsobovanými tím, že musejí zůstávat ve svých pokojích. Jídlo se doručuje do pokojů
obyvatel třikrát denně, aby se omezil společenský kontakt, který není bezpodmínečně nutný.
V Nizozemsku, konkrétně v Rotterdamu, se během pouhých dvou dnů znovu otevřelo dočasné denní a
noční centrum pro lidi bez domova. Toto centrum bude podporovat až 30 bezdomovců přinejmenším
do 6. dubna 2020. Manažer Siemen van der Net vysvětluje: „Od středy odpoledne [18. března] bylo
jasné, že je potřeba další zařízení, a tak jsme se rozhodli znovu otevřít De Steiger. Za dva dny jsme toto
zařízení kompletně vybavili a nyní ze všech sil pracujeme na tom, abychom zaručili péči a přístřeší
nejzranitelnějším obyvatelům Rotterdamu. Jsme velmi vděční za úsilí našich zaměstnanců, kteří v této
krizové situaci jdou daleko za hranice svých povinností.“
V Almere jezdí týmy Armády spásy po čtvrtích v SRV autobusu. Tento pojízdný obchod s potravinami
slouží starším a zdravotně postiženým lidem. Mezitím se v Deventeru lidem v nouzi rozdává ovoce a
zelenina, které nám darovalo místní středisko péče o děti. A ve Wageningenu se podává káva a
limonáda z otevřeného prostoru naproti centru Armády spásy.
Armáda spásy v Norsku nadále plní potřeby v Oslu, kde jsme začali používat pojízdnou jídelnu,
abychom díky ní mohli dovážet potraviny potřebným. „Vidíme, že pro mnohé je to velmi náročná
situace,“ říká koordinátor intervenční skupiny, major Knut Haugsvær. Tato pojízdná jídelna každý den
poskytuje stravu 100 rodinám a jednotlivcům; major navíc pozoruje, že si o pomoc přicházejí říct lidé,
které nikdy dříve neviděli. „Dost možná jsme zvyklí, že si pro potravinové balíčky přicházejí lidé
z ulice, ale dnes jsem si zvlášť všiml muže, který přišel, v náručí měl dítě a prosil o jídlo.“ Tato služba
je podporována poskytováním telefonní služby, aby lidé mohli zavolat, informovat se a dostat pomoc.
Armáda spásy v Rodeløkka zahájila na dalších místech Norska Projekt Jídlo pro všechny, v rámci
kterého se budou dodávat potraviny v několika okresech; projekt zároveň bude tři dny v týdnu
poskytovat možnost „jídla s sebou“, při které lidé dostanou potravinové balíčky. Potraviny se také
rozdávají zranitelným domácnostem v obcích Harstad, Kongsvinger, Langesund, Larvik, Lillehammer,
Trondheim, Moss, Kristiansand a Tromsø.
V Lisabonu v Portugalsku se mění noclehárna pro osoby bez domova na hostel fungující 24 hodin
denně, což je součástí širší spolupráce s místními úřady na ochranu obyvatel bez domova. Tím se
zredukuje pohyb lidí po městě, který není bezpodmínečně nutný.
Dobrovolníci Armády spásy ve městě Dénia ve Španělsku nadále v nouzovém režimu rozdávají
potraviny rizikovým skupinám. Kvůli vážnému nedostatku ochranných prostředků improvizují a místo
rukavic používají plastové sáčky.

Ve Švédsku probíhají rozsáhlé operace, jejichž cílem je naplnit rostoucí potřeby, které jsou důsledkem
COVID-19. Sbor Armády spásy ve Stockholmu přizpůsobil své poskytování snídaní a horké kávy pro
zranitelné uživatele svých služeb, takže ti si nyní mohou odnést předem zabalené sendviče.
Poskytujeme také další potraviny. Zároveň pokračuje poskytování rozšířeného nouzového ubytování,
aby se klienti služeb Armády spásy mohli podřídit vládou ustanovenému minimálně čtrnáctidennímu
období izolace. Ředitelka centra Sonia Fållsten vysvětluje: „Mnoho osob bez domova je teď velmi ve
stresu a připadají si, že nemají informace. Mnozí lidé, se kterými se setkáváme, jsou starší a nemocní.
To, že každý má nyní zaručené místo na dobu nejméně dvou týdnů, je pro ně rozhodně uklidňující
zprávou.“
Organizace Netz4, Chrischtehüsli a Evangelikální metodistická církev spojily síly s Armádou spásy ve
Švýcarsku, aby tak pomohly zajistit zvládnutí koronaviru a zároveň poskytly lidem na okraji
společnosti životně důležitou podporu, kterou potřebují. Jedním z praktických způsobů, jak se to děje,
je každodenní poskytování teplého jídla s sebou z bezpečného místa v centru Curychu. Byla zřízena
speciální telefonní linka, která nabízí pastorační podporu, a funguje odpoledne a večer od středy do
soboty.
Nový začínající sbor v Kalmaru nabídl pomoc členům komunity postiženým koronavirem; zároveň byl
povzbuzen nabídkami pomoci a dobrovolnické práce od lidí, o kterých tým do té doby vůbec nevěděl.
Armáda spásy v Sheringhamu ve Velké Británii ocenila štědrost lidí darujících její potravinové bance.
Sborový důstojník, major Alex Bishop řekl novinám North Norfolk News, že koronavirová krize vedla
k velkému nárůstu žádostí o pomoc, a tak mají dobrovolníci plné ruce práce s balením pohotovostních
krabiček pro starší lidi a rodiny v nouzi. Ale v Keighley jsou dary stále naléhavě nutné, jelikož pohyb
se mění ze sběru na vydávání. Obvykle se v Yorkshiru rozdá 30 balíčků týdně, ale v minulém týdnu se
tento počet zvýšil na 50 – a celkový počet se podle zpráv v Keighley News bude dále zvyšovat.
„Potravinová banka bude fungovat i v této obtížné době a zvládneme to, ale stále potřebujeme podporu
lidí,“ řekl kapitán Josh Selfe.
Komunikační oddělení mezinárodního velitelství
Mezinárodní velitelství
* Údaje podle Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí v 10:00 SEČ, 24. března 2020
(https://www.ecdc.europa.eu/en/cases-2019-ncov-eueea)
Poznámky pro editory
Nejnovější informace o celosvětové reakci Armády spásy na COVID-19, včetně video zpráv od
generála Briana Peddlea, budou zveřejňovány online na adrese: http://sar.my/covid19
Fotografie ilustrující celosvětovou reakci Armády spásy na COVID-19 jsou k dispozici prostřednictvím
Flickr kanálu mezinárodního velitelství: http://sar.my/covidpics
Pro ty, kteří mají plný přístup k databázím Lotus Notes Armády spásy, je tato zpráva dostupná také
v databázi Mezinárodní zprávy. Vezměte prosím na vědomí, že v některých místech je databáze
replikována na místní server pouze dvakrát nebo třikrát denně.
Tam, kde nám byly dodány, lze fotografie v plném rozlišení pro ilustrování tohoto příběhu stáhnout
prostřednictvím Flickr kanálu mezinárodního velitelství, http://sar.my/flickr.
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