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Světový den sociální práce 

 

 

Na 15. 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. Vzhledem 
k aktuální situaci na Ukrajině a uprchlické vlně vnímá Armáda spásy jako velmi důležité vyzdvihnout 
práci sociálních pracovníků.  

„Sociální práce je jedním z klíčových pilířů zajištění sociálního smíru ve společnosti. Tak jako je potřeba, 
aby lidé, kteří nemají finanční prostředky, měli zajištěné nějaké dávky, lidé, kteří jsou ve vysokém věku 
a již nevydělávají, měli zajištěný důstojný důchod, tak jako je potřeba, aby lidé měli nějaké důstojné 
bydlení či minimálně střechu nad hlavou, tak nedílnou součástí toho, aby to fungovalo, je právě sociální 
práce,“ hodnotí Jan František Krupa, národní ředitel sociálních služeb Armády spásy a dodává: „Ta 
mimo jiné kompenzuje sociální kontakty, které člověk ztratil nebo během života nikdy ani neměl. 
Pomáhá lidem nejen v odborné rovině, tj. jak si vyřídit doklady, jakým způsobem žádat o práci apod., 
ale kompenzuje právě kontakt s tím nejužším okolím, který je základní potřebou každého člověka.“  

Armáda spásy pomáhá lidem, kterým hrozí ztráta bydlení, lidem, kteří už o domov přišli, i lidem, kteří 
ztratili naději, že bydlení někdy naleznou.  

„Armáda spásy mimo jiné poskytuje již řadu let sociální bydlení. To je určeno jednotlivcům i rodinám, 
kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci a jsou ohroženi ztrátou bydlení nebo u nich již ke ztrátě bydlení 
došlo. V této oblasti má tedy Armáda spásy rozsáhlé a dlouholeté zkušenosti, proto nyní poskytne 
sociální bydlení uprchlíkům z Ukrajiny,“ doplňuje Jan František Krupa.  

Své sociální služby zaměřuje Armáda spásy 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 či pracuje s rodinami v tíživé situaci. 

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.   
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