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Armáda spásy má stále pro lidi bez domova místa 

 

 

Teploty po celé České republice klesly pod bod mrazu, na mnoha místech navíc sněží. Armáda spásy, 
která je jedním z největších poskytovatelů sociálních služeb v oblasti péče o lidi bez domova v České 
republice, má připraveny azylové domy, denní centra i noclehárny. Tam mohou lidé bez domova 
přečkat mrazivé dny i noci. V současné chvíli je k dispozici 20 % kapacity, veřejnost tak stále může 
pomoci prostřednictvím projektu Nocleženka.  

„Naším každoročním cílem je, aby kdokoli, kdo z ulice přijde požádat o pomoc Armádu spásy, získal v 
našich zařízeních prostor,“ vysvětluje Jan František Krupa, národní ředitel sociálních služeb Armády 
spásy. 

To se Armádě spásy zatím daří. Za prosinec a začátek ledna byly azylové domy celkem v republice 
využity z 80 %, noclehárny pak ze 74 %.  

„Za zmiňované období bylo v azylových domech poskytnuto 16 tisíc lůžkodnů a 17 tisíc noclehů na 
noclehárnách. Zhruba 20 % kapacity azylových domů a nocleháren bylo využito ženami. Místa máme 
stále k dispozici, proto pokud někdo z veřejnosti chce, může podpořit lidi v nouzi koupí Nocleženky,“ 
doplňuje Jan František Krupa. 

V rámci pátého ročníku projektu Nocleženka bylo zatím zakoupeno 12 252 poukazů, které jsou v ceně 
100 Kč a umožní jednomu člověku bez domova strávit noc v teple. Kromě noclehu má možnost osobní 
hygieny, dostane polévku s pečivem a teplý nápoj, má možnost získat čisté a teplé oblečení, základní 
ošetření, zdravotní prohlídku a v neposlední řadě podporu sociálního pracovníka, se kterým si může 
promluvit.  

„Celková kapacita Armády spásy se v zimních měsících pohybuje okolo 2500 míst denně. Pokud se 
stane, že budou stavy překročeny, rozšiřujeme své kapacity o tzv. volnou židli. To znamená, že pokud 
není místo na noclehárně, mohou lidé přečkat noc na židli. Tato služba se otevírá vždy, když mrzne. 
Cílem je záchrana zdraví, a v řadě případů i lidských životů, před mrazem a nepřízní počasí. V Praze 
navíc bude již šestým rokem poskytován noční terénní program,“ popisuje Jan František Krupa.  
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