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Milostivé léto pomáhá zadluženým klientům Armády spásy   

Milostivé léto je oddlužovací akce vyhlášená státem, která umožňuje zbavit se vysokých exekučních 
poplatků, sankcí a úroků, které navýšily původní dluh, což lidem komplikuje jeho splacení. Akci, která 
probíhá od 1. září do 30. listopadu, využívají i klienti Armády spásy. Jelikož ale často nemají dostatek 
finančních zdrojů, využívá Armáda spásy svůj Fond sociální pomoci, díky kterému jim může 
poskytnout potřebné prostředky. 

„Hlavním zdrojem tohoto fondu je přebytek financí z projektu Nocleženka a účelové dary a je z něj 
přidělována tzv. mimořádná pomoc, k čemuž je potřeba vyplněná žádost, kterou posuzuje Rada fondu 
sociální pomoci. Veškerá pomoc plynoucí z tohoto fondu je pro naše klienty velmi přínosná a často jim 
pomáhá překonat překážku, kterou bez finanční podpory nejsou schopni zdolat,“ říká Jan František 
Krupa, národní ředitel sociálních služeb Armády spásy a dodává: „Například se jedná o pomoc s kaucí 
za byt při podpisu nájemní smlouvy, pomoc s nákupem kompenzačních pomůcek, dioptrických brýlí, 
pomoc se zaplacením školkovného, aby mohla maminka nastoupit do práce nebo již zmiňovaná pomoc 
s úhradou exekuce v rámci Milostivého léta.“  

V roce 2022 bylo zatím schváleno 24 mimořádných příspěvků. O finanční podporu žádala například 
paní Zdena z důvodu nedostatku financí na zastavení exekuce rámci akce Milostivé léto.  

„S klientkou jsme o dluzích hovořili často. V minulém roce začala splácet svůj dluh za komunální odpad. 
Ten splácí pravidelně každý měsíc a aktuálně jí zbývá doplatit cca 500,- Kč a tento dluh bude mít 
splacený. Momentálně je registrovaná na úřadu práce a pomáháme jí najít vhodné zaměstnání. Její 
manžel je také na úřadu práce a se svou zdravotně-sociální asistentkou pracují na vyřízení jeho 
invalidního důchodu. Paní Zdena pravidelně hradí své závazky za bydlení, včas hradí nájemné a také 
splácí dluh dle splátkového kalendáře, který jí vznikl kvůli plynové revizi. Po zaplacení závazků na bydlení 
a dluhu za komunální odpad jí nezbývá dostatek finančních prostředků na uhrazení jistiny a poplatků 
za vyřízení Milostivého léta,“ říká Marcela Stryjová, ředitelka Prevence bezdomovectví v Ostravě a 
dodává: „V rámci Milostivého léta měla uhradit celkem 3 exekuce v celkové výši 13.857,- Kč, což bylo 
nad klientčiny možnosti, proto jsme ji poskytli pomoc z Fondu sociální pomoci.“ 

Pokud chcete i vy podpořit lidi v nouzi, můžete zde: https://www.darujme.cz/darovat/196. 
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