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Světový den sociální práce 

 

 

Na 16. března připadá Světový den sociální práce, který byl poprvé vyhlášen v roce 1983 Mezinárodní 
federací sociálních pracovníků a každoročně se slaví vždy třetí úterý v měsíci březnu. Tento den 
upozorňuje na smysl sociální práce jako profese a na její celospolečenský význam. V současné době 
pandemie Covid-19, kdy sociální pracovníci již přes rok čelí velké zatěžkávací zkoušce, vnímá Armáda 
spásy jako velmi důležité jejich práci vyzdvihnout.  

„Koronavirová doba ukázala neuvěřitelný přístup našich zaměstnanců, kteří dokázali, například v 
ochotě zavřít se s klienty na několik týdnů do izolace, že křesťanské hodnoty nejsou jen cár papíru. 
Klobouk dolů,“ hodnotí Jan František Krupa, národní ředitel sociálních služeb Armády spásy.  

Sociální práce silně rezonuje celou Armádou spásy, která v porovnání s ostatní přímou obslužnou péčí 
v posledních letech významně navyšuje počet sociálních pracovníků, protože vnímá, že pro kvalitu 
sociálních služeb je právě kvalitní sociální péče naprosto nejdůležitější nástroj. Aktuálně je v Armádě 
spásy zaměstnáno 147 sociálních pracovníků.   

„Cílem sociální práce jako profesionální aktivity je mimo jiné podporovat uživatele ve zvyšování jeho 
kompetencí s ohledem na jeho vnitřní potenciál a kapacitu jeho sociálních vztahů, přičemž je zároveň 
důležité - a v mnoha případech nezbytné - pracovat i na změně jeho sociálního prostředí, což se může 
v praxi dít například zprostředkováním vhodného bydlení, a tím i současně docílit zvýšení kvality jeho 
života. Zjednodušeně mohu říci, že sociální práci vnímám jako terapii nežádoucích sociálních vztahů 
prostřednictvím žádoucích sociálních vztahů, postojů a aktivit, které vedou k pozitivní změně v životě 
uživatele našich služeb,“ říká Jaroslav Vejmola, vedoucí oddělení rozvoje a kvality.   

Armáda spásy pomáhá lidem, kterým hrozí ztráta bydlení, lidem, kteří už o domov přišli, i lidem, kteří 
ztratili naději, že bydlení někdy naleznou. Své sociální služby zaměřuje na lidi bez domova, pro které 
provozuje azylové domy, noclehárny, nízkoprahová denní centra, terénní programy či sociální 
rehabilitaci. Jako jediná organizace v České republice se stará o seniory bez domova v Domovech 
Přístav, pro děti a mládež zřizuje nízkoprahová zařízení, pracuje s rodinami v tíživé situaci či s lidmi, 
kteří jsou ohroženi ztrátou bydlení.  

„Od roku 2004 poskytujeme terénní sociální službu Prevence bezdomovectví, jejímž smyslem, tak jak 
vznikala a tak, jak se postupně etabluje, je především zajištění toho, aby lidé nepřicházeli o byt, 
eventuálně se do něho dokázali vrátit. Pracuje nejen s lidmi, kterým hrozí, že bydlení ztratí, ale i s lidmi, 
kteří díky této službě mohou bydlení získat, mohou se v něm zabydlet a především si ho i udržet,“ sděluje 
Jan František Krupa.  
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V rámci boje s chudobou vidí Jan František Krupa tři základní pilíře: „Prvním z nich je systém státní 
sociální podpory formou dávek hmotné nouze. Sem patří dávky na bydlení, příspěvek na živobytí, které 
mimo jiné zajišťují to, aby člověk nemusel z hladu krást, aby kvůli tomu, že nemá kde bydlet, musel 
živořit někde pod mostem. Druhým pilířem, který může zásadně pomoci k tomu, aby chudoba u nás 
nebujela v extrémní bezdomovecké podobě, je dostatek dostupného bydlení. Třetím pilířem je kvalitní 
sociální práce. Pokud budou tyto tři pilíře naplněny, zůstane zachován sociální stát po ekonomické 
stránce, bude k dispozici dostupné bydlení a bude zajištěna dobrá sociální práce, bude to velký krok 
v boji proti chudobě v České republice. Společnosti se rozhodně vyplatí, když se na toto finanční 
prostředky z daní uvolní.“ 

Armáda spásy se zapojuje do odborné diskuze, jak má vypadat systém státní sociální podpory, jak 
s Ministerstvem práce a sociálních věcí, tak s dalšími partnery. Je také dlouhodobě nositelem a 
podporovatelem vize, aby vznikl kvalitní zákon o sociálním bydlení v České republice.  
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