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Armáda spásy: lidí bez domova je mezi 30 až 70 tisíci

Na jaře roku 2019 bylo podle sčítání a odhadu Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí 23 830 lidí
bez domova. Podle Armády spásy jsou tato čísla mnohem vyšší, počty se pohybují mezi 30 a 70 tisíci.
„Náš odhad počtu lidí bez domova v České republice osciluje mezi 30 – 70 tisíci. Záleží na tom, koho do
této skupiny započítáme. Zda budeme zahrnovat pouze osoby spící na ulici nebo i ty, kteří spí
v noclehárnách a azylových domech. Teoreticky je bezdomovcem každý, kdo bydlí nestandardně, tedy
třeba i v komerčních ubytovnách, u známých apod. V tomto případě by ta čísla byla ještě vyšší,“ uvádí
Jan František Krupa, národní ředitel sociálních služeb Armády spásy, která je jedním z největších
poskytovatelů sociálních služeb lidem bez domova v České republice.
Z celkového počtu lidí bez domova se Armáda spásy v současnosti stará o cca 3000 osob denně.
V rámci první vlny koronavirové pandemie počty lidí bez domova rapidně stouply. Například
v Moravskoslezském kraji, kde je osob bez domova nejvíce, byly již na jaře některé sociální služby
zahlceny, do Armády spásy docházel denně dvojnásobek lidí než obvykle. „Začali k nám přicházet i lidé,
kteří v důsledku koronavirové krize ztratili práci a byli na ubytovně zaměstnavatele. Ten jim řekl, že
pokud nepracují, musí z ubytovny odejít,“ uvedl Tomáš Hruška, ředitel Centra sociálních služeb Armády
spásy v Ostravě.
„V první vlně nákazy Covid-19 zaznamenala Armáda spásy, ale i ostatní organizace, které pomáhají
lidem bez domova, zvýšený zájem o nabízené služby. A to nejen o materiální pomoc, například
potraviny, hygienické prostředky, spacáky a oblečení, ale byl zde i zvýšený zájem o ubytovací služby,
například o noclehárny. Byť se místy jedná až o dvojnásobný zájem o naše služby, dokážeme se o naše
klienty postarat. Pokud by ale došlo k nákaze Covid-19, je zde vysoké riziko přenosu nemoci mezi další
osoby bez domova, jelikož je v noclehárnách a azylových domech nedokážeme izolovat. V tu chvíli je
nutné mít k dispozici karanténní budovy. Pokud by se stát, potažmo města, nedokázala postarat o vznik
karanténních zařízení pro lidi z ulice, museli by to udělat poskytovatelé sociálních služeb – ovšem na
úkor stávajících kapacit a s vysokou mírou rizika přenosu nemoci na další, často zdravotně
znevýhodněné osoby,“ hodnotí Jan František Krupa.
Přestože se nacházíme v druhé vlně koronavirové pandemie, stále chybí karanténní budovy určené
právě pro lidi bez domova. Na jaře, v první vlně pandemie, vznikla v některých městech České republiky
stanová městečka. To ovšem Jan František Krupa, i s ohledem na blížící se zimu, hodnotí jako nevhodné
řešení: „Na jednání na Ministerstvu práce a sociálních věcí, které iniciovala Armáda spásy, jelikož
nedostatek karanténních budov vnímáme jako velmi palčivý problém, bohužel nepadlo finální řešení
tohoto problému. Velmi se obávám toho, že v případě výskytu nemocných mezi lidmi bez domova,
sáhnou města k „nouzovému řešení“ a zřídí stanová městečka. Možná i s argumentem, že takové
„ubytování“ lidem z ulice bude vyhovovat. Opravdu ale chceme nemocné lidi v 21. století uprostřed
Evropské unie umisťovat do stanů?“
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Armáda spásy provozovala na jaře pro své klienty dva hostely, kde během první vlny našli lidé útočiště.
„U všech, kteří byli ubytovaní v našich hostelech, byla společná jedna věc. Potřeba důstojného bydlení,
nikoli jen přístřeší. Všichni, kdo v hostelu bydleli, přišli o zásadní část svého života. Ať to byla ztráta
bydlení, zaměstnání, rodiny, partnera aj. Bylo zapotřebí jim dát pocit, že jsou zase doma a mají se kam
vracet, což stan rozhodně nezajistí. Stan patří na výlet na Šumavu, nedá se považovat za náhradu
ubytování,“ hodnotí Nikol Hladíková, zaměstnankyně Armády spásy, která v jednom z hostelů
pracovala.
Na hostelu byl ubytovaný například 42 let starý pan M. „Pan M., který je bez kontaktu s rodinou, přišel
z důvodu zlomené nohy o zaměstnání s ubytováním a ze dne na den se ocitl na ulici. Do hostelu přišel
ze stanového městečka, kde to se zlomenou nohou špatně snášel. Hostel mu dal možnost, aby nohu v
klidu doléčil, sundal ortézu a berle věnoval Armádě Spásy jako poděkování, že mu v nejtěžší chvíli
poskytla postel a teplé jídlo,“ komentuje ředitelka Centra sociálních služeb Bohuslava Bureše, Jitka
Modlitbová.
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