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Dárci koupili již 19.000 nocleženek 

Sedmý ročník projektu Nocleženka je ve své polovině a dárci již nakoupili 19.000 poukazů pro lidi bez 
domova. Pro ty má Armáda spásy připravené azylové domy, denní centra i noclehárny, kde mohou 
lidé v nouzi strávit noc v teple, suchu a bezpečí. Jelikož opět udeřily mrazy, Armáda spásy 
předpokládá další nárůst zájmu o ubytování.  

„Velmi si vážíme každého dárce, který tzv. nocleženku zakoupí. Díky nic se nám daří zajišťovat ubytování 
těm lidem, kteří na něj jinak nemají finance. Naším každoročním cílem je, aby se lidé dostali v zimě do 
tepla, to je totiž to nejdůležitější,“ popisuje Jan František Krupa, národní ředitel sociálních služeb 
Armády spásy. 

Nocleženka je poukaz v hodnotě 100 Kč, který jednomu člověku zajistí nocleh v noclehárně Armády 
spásy. Spolu s noclehem člověk v nouzi získá i polévku s pečivem a teplý nápoj, čisté a teplé oblečení, 
možnost osobní hygieny, základní ošetření a v neposlední řadě podporu sociálního pracovníka, se 
kterým si může promluvit o své tíživé situaci. 

Armáda spásy v zimních měsících denně poskytuje okolo 2.500 míst a pokud se stane, že jsou stavy 
překročeny, rozšiřuje své kapacity o tzv. volnou židli. To znamená, že pokud není místo, mohou lidé 
přečkat noc na židli.  

„Každý klient Armády spásy má jiný příběh a každý se potýká s různými problémy. Všichni naši 
pracovníci však vnímají individuální potřeby každého z nich a díky tomu se jim daří společně najít cestu 
k dlouhodobému řešení. Jsme velmi rádi, když pak máme možnost vidět šťastné konce,“ doplňuje Jan 
František Krupa.  

Příběh klienta: 

Nově příchozí klient projevil zájem o nocleh v Armádě spásy a spolu s ním i o program pro pracující. 
Slovo dalo slovo a po několika málo dnech do tohoto programu skutečně vstoupil. V rámci něj prodával 
časopis Nový prostor a zároveň mohl využívat služeb noclehárny. Přestože byl v tomto zaměstnání 
velmi spokojen, po nějakém čase přišla jiná pracovní nabídka, a to práce hlídače. Klienta tato práce 
velmi lákala a vážně o ní uvažoval, obával se ale, že pokud by své stávající zaměstnání změnil, přišel by 
o možnost přespávat na noclehárně Armády spásy. Proto byl klient ujištěn, že díky svému členství 
v programu pro pracující se pro něj v tomto ohledu nic nemění, a tak nabídku s radostí přijal. V 
programu byl zapojen celkem 3 měsíce a po celou dobu se snažil si najít samostatné bydlení, což se mu 
podařilo 1 den před jeho ukončením. Klient i sociální pracovníci se v samotném závěru shodli, že mají 
z výsledku celého procesu velkou radost. 

Tohle vše se podařilo díky některému z dárců. Pokud i vy chcete podpořit lidi bez domova, můžete zde: 
https://noclezenka.cz/  
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