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Potravinovou pomoc NADĚJE v Litoměřicích posílil nový automobil 
 
Pracovníci terénního programu Litoměřické NADĚJE mají od minulého týdne k dispozici 
nový vůz. Automobil pomůže zkvalitnit terénní sociální práci s lidmi bez domova. „Auto 
budeme využívat dvakrát týdně k distribuci potravinové pomoci našim klientům přímo 
v terénu.“ vysvětluje Robert Krejčí, vedoucí litoměřického terénního programu.  
 
Bílé auto s nápisy NADĚJE mohou občané Litoměřic potkat v úterý a ve čtvrtek na dvou 
stanovištích: na Lodním náměstí a v Kamýcké ulici. Auto i sociální pracovníci jsou 
viditelně označení nápisy NADĚJE. „Snažili jsme se najít kontaktní místa tak, aby co 
nejméně narušovala denní provoz ve městě. Naši klienti již vědí kde a v kolik hodin nás 
najdou. Více distribučních míst nám pomůže zabránit koncentraci lidí bez domova 
v jednom místě a čase. Pracovníci zároveň získají více prostoru na práci s jednotlivými 
klienty.“ upřesňuje pan Krejčí.  
 
Potravinovou pomoc, kterou sociální pracovníci vydávají potřebným klientům, NADĚJE 
získává pravidelně od Potravinové banky Ústeckého kraje. Potravinová banka má 
distribuční sklad přímo v Litoměřicích, v bývalých kasárnách Jiřího z Poděbrad. Potraviny, 
které se touto cestou dostanou potřebným občanům, dodávají obchodní řetězce Globus, 
Ahold a Tesco. 
 
Terénní program je zacílen na pomoc lidem, kteří jsou ohroženi ztrátou bydlení a celkově 
nepříznivou sociální situací, kterou nejsou schopni řešit vlastními silami a která může 
vést k sociálnímu vyloučení. Pomoc je určena mužům i ženám, jednotlivcům i rodinám. 
Terénní program má kancelář v Domě NADĚJE v Želetické ulici, s klienty pracují dva 
sociální pracovníci, kteří většinu pracovní doby tráví venku v terénu, mezi klienty. Nové 
auto výrazně zlepší mobilitu služby.    
 
Na provoz terénního automobilu, který pomůže NADĚJI zkvalitnit sociální práci ve městě, 
již v letošním roce přispělo město Litoměřice ze svého rozpočtu.  
 
NADĚJE má s terénními programy pro lidi bez domova dlouholetou zkušenost, sociální 
služby poskytuje na území celé ČR již od roku 1990. Služby jsou poskytované dle zákona 
č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. V Litoměřicích poskytuje služby od roku 2003. 
 
připravila: Petra Smetanová 
 
Více informací o pobočce Litoměřice na adrese http://www.nadeje.cz/index.php?q=node/44 
o integračním programu http://www.nadeje.cz/index.php?q=node/127  
Reference: Bc. Aleš Slavíček, oblastní ředitel, tel. 775 889 775, e-mail a.slavicek@nadeje.cz 
 

ZPRAVODAJSTVÍ NADĚJE je informačním prostředkem NADĚJE, se sídlem K Brance 11/19e, 
155 00 Praha 5, IČO 00570931, založena 21. 8. 1990, telefon: 222 521 110, fax: 222 521 115,   
e-mail: nadeje@nadeje.cz, další informace: www.nadeje.cz (stránka obsahuje také poslední 
výroční zprávu).  

Zpravodajství Naděje je volně šiřitelné s uvedením zdroje. 

Naděje je založena jako občanské sdružení. Cílem je vybudování a provozování sítě služeb lidem na 
křesťanských principech. Ve svých zařízeních i mimo ně poskytuje Naděje jako svou hlavní činnost 



pomoc duchovní, morální, sociální, zdravotní, lékařskou, hygienickou, stravovací, ubytovací, 
hmotnou, právní, poradenskou, osvětovou, vzdělávací, výchovnou, apod., včetně doplňkových 
služeb. Své služby zaměřuje zejména na lidi osamělé, zdravotně postižené, na rodiny, děti i rodiče, 
sociálně vyloučené nebo jinak znevýhodněné nebo ohrožené s cílem podpořit jejich kompetence a 
zlepšit vztahy. Pracuje s dětmi, mládeží, dospělými, i seniory. (Stanovy Naděje) 

O bezplatné zasílání e-mailem lze požádat na adrese nadeje@nadeje.cz, na téže adrese je lze 
odhlásit. 


