
SE ZDRAŽOVÁNÍM V ZÁDECH. NADĚJE ZAHAJUJE 
ZIMNÍ POMOC PRO LIDI BEZ DOMOVA. NÁRŮST 
POČTU KLIENTŮ PŘITOM UŽ POCIŤUJE 
 
Praha, Litoměřice, Jablonec n. Nisou, 23. listopadu 2022 – „Počty klientů se oproti loňsku 

zvedají. Ukazuje to dopad posledních krizí na nízkopříjmové, nejzranitelnější lidi,“ uvedla 

Hana Šimková z nevládní organizace NADĚJE. Ta zahajuje v těchto dnech mimořádnou 

zimní pomoc pro lidi bez domova v Praze, Ústeckém, Středočeském a Libereckém kraji. 

 

„V Praze od 1. 12. zavádíme noční mobilní terénní službu na každý den v týdnu. Tým našich 

pracovníků prochází od 20 do 8 hodin veřejná prostranství i odlehlá místa, kde lidé bez domova 

přežívají. Současně otevíráme noční centrum s 6 krizovými lůžky na každý den v týdnu,“ řekla 

Šimková. „Kromě toho samozřejmě fungují naše celoročně otevřené azylové domy a nocle-

hárny. Ty jsou ovšem nyní plné.“ 

 

V roce 2021 došlo podle statistiky NADĚJE v Praze poprvé od roku 2013 k nárůstu počtu lidí 

bez domova, a to o 7 %. „Letošní podzimní čísla ukazují další nárůst,“ řekla Šimková.  

 

V Ústeckém kraji má NADĚJE oba azylové domy plné. „Začínají se hlásit i lidé, kteří dosud ně-

kde bydleli, ale pronajímatelé už jim nechtějí prodlužovat smlouvy, nezvládají platit velké zálohy 

a podobně. Každý den volá několik rodin i jednotlivců, které musíme odmítat. Dá se říct, že jde 

o skupinu s vyššími příjmy, než s jakou jsme pracovali dosud. Nárůst zaznamenáváme v po-

sledním měsíci až dvou,“ uvedla oblastní ředitelka NADĚJE Michaela Lutišanová.  

 

Navíc do této zimy vstupuje NADĚJE bez jednoho ze svých azylových domů a noclehárny. 

„Městský úřad nám ukončil nájemní smlouvu na objekt v Litoměřicích. Jiný vhodný dům se nám 

nepodařilo najít. Všechny rodiny a některé osamělé ženy z azylového domu jsme dokázali pře-

místit do jiných zařízení, bohužel ne všechny. V Litoměřicích tedy letos bude více žen na ulici,“ 

řekla Lutišanová. „Pokud se naplní kapacity našich zařízení v kraji, budeme poskytovat nouzové 

přístřešky iglou, spacáky a krizové židle, tedy možnost přečkat mráz alespoň na židlích v den-

ních centrech.“ 

 

Plno má NADĚJE i v Liberci a v Mladé Boleslavi, kde v noclehárnách už fungují přistýlky. V Jab-

lonci nad Nisou zbývá pár volných míst. „Cílová skupina je zde obvyklá, ale vracejí se někteří 

bývalí klienti z ubytoven či bytů. Nejsou při zvýšení cen schopni platit své závazky a propadají 

zase na úroveň azylového bydlení,“ uvedla Šimková. 
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