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Armáda spásy otevřela v Praze nový domov Přístav  

 

Nový domov Přístav, tedy zařízení pro seniory a osoby bez domova s nemocí či zdravotním 
handicapem, byl otevřen v Praze. Přestože jsou tyto domovy zapotřebí v každém kraji, 
fungovaly do letošního roku pouze na dvou místech v Ostravě, ve Frýdku-Místku a 
v Šumperku, všechny jsou téměř 100% obsazeny a o umístění do nich žádá řada zájemců. 
Domovy Přístav provozuje jako jediná organizace v České republice Armáda spásy.  

Zhruba 25 % lidí bez domova potřebuje využívat nějakou službu sociální péče. Mezi lidmi bez 
domova je navíc zastoupeno stále více seniorů, kteří se do standardních domovů pro seniory 
nedostanou, ale potřebují péči druhé osoby, a tak jako každý jiný v jejich situaci důstojně žít.   

„Je skvělé, že hlavní město schválilo takovou službu, jako je domov Přístav. My v Armádě spásy 
dlouhodobě tvrdíme a trváme na tom, že taková služba má být v každém kraji. V celé republice 
je fatální nedostatek míst pro lidi, kteří jsou zdravotně závislí na péči další osoby a zároveň jsou 
bez domova a do klasického domova pro seniory je nikdo nevezme,“ říká Jan František Krupa, 
národní ředitel sociálních služeb Armády spásy a dodává: „Nový domov Přístav v Praze má dobrý 
start v tom, že se nachází v objektu, který je pro podobnou službu určen. Prostory jsou tam velmi 
komfortní, hezké, dostupné a bezbariérové, což je příjemné jako pro personál, tak pro klienty. 
Děkujeme magistrátu hlavního města Prahy, že na to přistoupil a umožnil nám domov Přístav 
otevřít a zároveň děkujeme paní Simoně Zahrádkové, ředitelce Domova pro seniory Zahradní 
město, v jehož areálu se naše služba vyskytuje.“ 

Cílovou skupinou domovů Přístav jsou zpravidla nízkopříjmoví či nemajetní lidé seniorského 
věku, často právě lidé bez domova. Cílem této služby je stabilizace sociálního, psychického i 
zdravotního stavu uživatele, a pokud je to možné, tak i jeho zlepšení. V domovech Přístav je 
poskytováno přístřeší, jídlo, lékařská péče, naděje a na konci i důstojný odchod z tohoto, pro ně 
tak často neveselého světa. 

„Armáda spásy měla několik let snahu otevřít v Praze domov Přístav, jelikož je v hlavním městě 
tato služba hodně potřebná. Jsme velmi rádi, že jsme mohli 1. července oficiálně zahájit provoz 
a v průběhu srpna začít nabírat první klienty. Již nyní máme velmi dlouhý pořadník zájemců, na 
čemž je vidět, že je o domov a jeho služby velký zájem,“ říká Jitka Modlitbová, ředitelka Centra 
sociálních služeb Bohuslava Bureše Armády spásy. 

„Jen dostatečná nabídka stabilního, důstojného a dostupného bydlení je řešením, jak úspěšně a 
trvale ukončovat bezdomovectví a to je i dlouhodobým cílem hlavního města. Lidé, kteří zůstávají 
bez přístřeší, potřebují kvalitní pomoc a podporu ve velmi základních oblastech života. Tam, kde 
to v sociálních službách dává smysl, jdeme cestou decentralizace, tedy budování sítě menších 
zařízení, kde je možné díky osobnějšímu prostředí účinněji pomáhat lidem – včetně ukončování 
jejich bezdomovectví. Jsem ráda, že se Armádě spásy podařilo i v nepříznivé koronavirové době 
proměnit nevyužívanou část domova seniorů na Zahradním Městě v Domov Přístav, aby konečně 
i na území hlavního města byly k dispozici služby pro lidi, kteří potřebují celodenní péči, a to nejen 
sociální, ale i zdravotnickou,“ říká Milena Johnová, radní a členka zastupitelstva hlavního města 
Prahy. 
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Armáda spásy považuje domovy Přístav za jednu ze svých nejpotřebnějších služeb. Lidé v nich 
nacházejí oázu klidu a bezpečí, místo, kde mohou cítit, že nejsou na světě úplně opuštěni. Pokud 
se totiž k pobytu na ulici přidá pokročilé stáří či vážná nemoc, bývá konec těchto lidí často velmi 
neutěšený. Právě tomu se snaží Armáda spásy zabránit.  

Pokud chcete v tomto úsilí pomoci, můžete prostřednictvím kampaně Z ulice do 
Přístavu: https://armadaspasy.cz/zulicedopristavu/  

 

Kontakt pro média: 

Mgr. Tereza Melišová 
Komunikace a PR 
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