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Tisková zpráva Armády spásy k situaci týkající se koronaviru
19.3.2020
Střediska sociálních služeb Armády spásy pro lidi bez domova
jsou stále otevřená v plné kapacitě nebo v kapacitě, jak si to
vyžaduje situace. Zároveň pracujeme na přípravě krizového
plánu v případě snížení počtu práceschopných pracovníků.
Praha 19. 3. 2020 - Koordinujeme svou pomoc s úřady měst a krajů
i s dalšími poskytovateli sociálních služeb na území ČR.
Dokončujeme krizové scénáře při výskytu koronaviru na jednotlivých
střediscích tak, abychom byli schopni provozovat naše služby a
snažíme se řešit dopad vládních nařízení na lidi bez domova.
Současně nastavujeme provoz a hygienická pravidla.
Opatření v jednotlivých službách:
Noclehárny pro lidi bez domova
Budeme se snažit umožnit uživatelům služeb zůstat v zařízeních i
přes den. Snahou tohoto opatření je eliminace pohybu klientů ze
služby ven a zase zpátky a tím i zamezení šíření případné nákazy.
Nízkoprahová denní centra pro lidi bez domova
V rámci provozu nízkoprahových denních center jsme učinili
speciální hygienická opatření a zkrátili dobu pobytu jednotlivých
uživatelů na čas, který je nezbytný pro poskytnutí základní služby –
poradenství apod.
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež a Sociálně aktivizační
služba
Na základě mimořádných opatření nařízených Vládou ČR, jsme s
platností od 18. 3. pozastavili činnost Nízkoprahových zařízení pro
děti a mládež a Sociálně aktivizačních služeb a to do odvolání.
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Uživatelé služby mají možnost využít konzultací sociálních
pracovníků telefonicky či emailem.
Domovy se zvláštním režimem
V domovech se zvláštním režimem – Přístavech je zrušena možnost
návštěv.
Ostatní pobytové služby
V rámci provozu ostatních pobytových služeb byla učiněna speciální
hygienická opatření a pracuje se na přípravě možnosti vyčlenění
části kapacity pro karanténní klienty.
Bohoslužby v Armádě spásy:
V souladu s vládními nařízeními jsme se rozhodli pozastavit církevní
aktivity také během týdne, a to nejméně do 29. března. Důstojníci a
pastoři – pokud je to možné – jsou samozřejmě k dispozici pro
osobní modlitby, rozhovory a individuální setkání.
Armáda spásy se pokouší zorganizovat na neděli 22. března online
přenos bohoslužeb v aplikaci Facebook Live – Přerov 10.00, Praha
10.30, Brno 15.00.
Charitativní obchody ReShare:
Dle nařízení vlády ČR s účinností ode dne 14. března 2020 od 6:00
hod. do dne 24. března 2020 do 6:00 hod. jsou prodejny ReShare
zavřeny.

Reshare Collecting Ostrava v součastné době pokračuje ve svozu
kontejnerů. Řidiči jsou proškoleni jak používat ochranné pomůcky.

Reshare Collecting Praha do odvolání zastavila odvoz darů z
domácností a firem. Kontejnery vybíráme dle potřeby.
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„V tomto týdnu bychom chtěli nastavit provoz našich nocleháren na
24 hodin denně, aby lidé nemuseli ráno opouštět zařízení a mohli
zůstat uvnitř. Řešíme také, jak bude probíhat naše terénní práce pro
lidi bez domova a jakým způsobem se dá naplnit vládní nařízení o
karanténě pro lidi, kteří domov nemají. Vznesli jsme v tomto ohledu
dotaz na vládu.“, informuje Přemysl Kramerius, národní ředitel pro
administrativu a komunikaci, tiskový mluvčí. „Bohužel máme akutní
nedostatek roušek, respirátorů a potřebovali bychom také stojany s
dezinfekčními prostředky. Velmi by nám pomohla pomoc občanů
v této oblasti, stejně tak jako dárců, kteří nás stále mohou
podporovat pomocí projektu Nocleženka na webových stránkách
www.noclezenka.cz“, dodává Přemysl Kramerius.
Pomoc dobrovolníků:
V Armádě spásy uvítáme také pomoc dobrovolníků. Zájemci mohou
kontaktovat přímo jednotlivé pobočky. Kontakty jsou k dispozici na
webových stránkách: https://armadaspasy.cz/kontakty/.
Vše budeme nadále sledovat a postupně budeme reagovat dle
situace a nařízení Vlády České republiky a MPSV.
KONTAKTY
Major Přemysl Kramerius
Národní ředitel pro administrativu a komunikaci, tiskový mluvčí
Petržílkova 2565/23 , 158 00 Praha 5
T: +420 734 851 693
E: premysl_kramerius@czh.salvationarmy.org
Jan Krupa
Národní ředitel sociálních služeb
T: +420 737 215 424
E: jan_krupa@czh.salvationarmy.org
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O Armádě spásy
Armáda spásy byla založena roku 1865 Williamem Boothem. V
současné době tato křesťanská organizace působí ve více než 130
zemích světa. V Československu zahájila Armáda spásy práci roku
1919, ale v roce 1950 byla její činnost komunistickým režimem
násilně ukončena. K obnovení práce došlo v roce

1990, kdy se

Armáda spásy v ČR zaregistrovala jako občanské sdružení. V
současné době působí v Praze, Brně, Ostravě, Havířově, Karlových
Varech, Krnově, Opavě, Přerově, Šumperku, Frýdku-Místku, Jirkově,
Chodově, Bohumíně, Kopřivnici, Frenštátu pod Radhoštěm, Kladně a
Berouně. Cílem Armády spásy v České republice je fyzická, sociální,
morální a duchovní podpora lidí všech věkových kategorií, a to na
křesťanských principech. Cílovou skupinou Armády spásy jsou
všichni ti, kteří se ocitli v obtížné životní situaci, ale také ti, kteří
hledají jakoukoliv duchovní pomoc či oporu. Armáda spásy provozuje
sociální zařízení a komunitní centra, ve kterých poskytuje více než
70 registrovaných sociálních služeb. Každý den jejich služeb využívá
přes tisíc znevýhodněných osob. www.armadaspasy.cz

