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Armáda spásy je na zimu připravena 

 

 

Armáda spásy je již v těchto dnech připravena na zahájení zimního provozu. Zájem o její služby, i 
s ohledem na aktuální situaci s pandemií Covid-19, raketově stoupá. Na začátku listopadu se již 
popáté spustí projekt Nocleženka. Jde o poukaz v ceně 100 Kč, který jednomu člověku umožní strávit 
noc v teple. V sezóně 2019/2020 měla Armáda spásy možnost, díky obrovské podpoře dárců, 
poskytnout lidem bez domova více než 21 tisíc noclehů v teple a bezpečí.  

„Nocleženka nezahrnuje pouze nocleh samotný, ale i možnost osobní hygieny, polévku s pečivem, teplý 
nápoj, možnost získat čisté a teplé oblečení, základní ošetření, zdravotní prohlídku a v neposlední řadě 
podporu sociálního pracovníka, se kterým si klienti mohou promluvit o své tíživé situaci,“ popisuje Jan 
František Krupa, národní ředitel sociálních služeb Armády spásy. 

Pokud venkovní teploty klesnou pod bod mrazu, jsou v Armádě spásy připraveny denní centra i 
noclehárny, kde mohou lidé bez domova přečkat mrazivé dny i noci. V Praze bude navíc Armáda spásy 
poskytovat i noční terénní program. Každodenní přežívání na ulici je složité, kritické období pak nastává 
během zimních měsíců. Přespávání na promrzlých lavičkách, na zemi v parcích nebo pod mosty, může 
znamenat vážné zdravotní potíže, občas dokonce i smrt. 

Počet lidí bez domova v České republice bohužel každoročně narůstá. Podle Armády spásy se jejich 
počet pohybuje mezi 30 a 70 tisíci. Počty se zvýšily i v důsledku první vlny koronavirové pandemie, 
jelikož lidé, kteří z důvodu krize přišli o práci a bydleli na ubytovnách zaměstnavatele, o toto ubytování 
přišli. „Ve společnosti panuje všeobecná představa o tom, co znamená být bez domova. Mnoho lidí si 
myslí, že člověk bez domova musí být na ulici. To ovšem není tak jednoduché. Pokud člověk nemá 
domov, považujeme ho za bezdomovce. Proto je důležité se zamyslet nad tím, koho budeme zahrnovat 
do této skupiny lidí. Zda 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,“ komentuje Jan František Krupa. 

Armáda spásy zároveň chce více poukázat na systém dlouhodobé pomoci. Jen tak se mohou lidé bez 
domova dostat ze své nelehké životní situace. Poskytnutí noclehu bývá často prvním krokem k návratu 
do běžného života. Proto má Armáda spásy heslo „Jen nocleh nestačí“. „Naším hlavním a dlouhodobým 
cílem je navrátit člověka zpět do běžného života a dostat ho do bodu, kdy již žádnou Nocleženku 
potřebovat nebude a bude zcela soběstačný. Je to nemalý a velmi těžký cíl. Každý člověk má jiný příběh 
a potýká se s různými problémy. Snažíme se vnímat individuální potřeby každého z nich, a díky tomu 
tak společně najít cestu k dlouhodobému řešení,“ dodává Jan František Krupa. 
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Jedním z uživatelů, kterým Nocleženky poskytly pomoc, byl rozvedený, přibližně padesátiletý muž s 
bohatými pracovními zkušenostmi, který se ocitl na ulici a musel akutně řešit svou situaci. Neměl nárok 
na výplatu dávek a byl zcela bez prostředků. Díky Nocleženkám měl zajištěnou střechu nad hlavou 
alespoň na noc, přes den využíval bezplatnou službu nízkoprahového denního centra. Na počátku 
spolupráce panovaly celodenní mrazy a přespávat venku nebylo možné. Pan Petr v minulosti na ulici 
nestrávil jedinou noc a žil zcela běžným způsobem života. V době využívání služeb Armády spásy se 
stabilizoval a nabral sílu potřebnou k návratu do normálu. Po několika týdnech využívání výše 
zmíněných služeb si úspěšně našel zaměstnání a doufá, že se postupem času díky tvrdé práci dokáže 
vrátit zpět do běžného života.  

Jak Nocleženka funguje 

Každá zakoupená Nocleženka, jejíž cena je 100 Kč, je následně předána sociálnímu pracovníkovi, který 
ji věnuje člověku bez domova. Jakmile ji jedinec uplatní v jedné z nocleháren, které se nachází v rámci 
celé ČR, kupující se to dozví prostřednictvím e-mailu, protože každá Nocleženka má své unikátní číslo. 
V případě zájmu je možno po předchozí domluvě Nocleženku zakoupit i fyzicky a darovat ji člověku bez 
domova osobně či ji využít jako smysluplný vánoční dárek pro své blízké. Více informací najdete na 
www.noclezenka.cz  
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