Praha, 18. prosince 2019

MPSV pomáhá lidem bez domova v mrazivých dnech
Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) předala dnes
(18. prosince) pražské charitě materiální pomoc pro lidi bez domova.
Resort práce začal s distribucí věcí, které lidem pomůžou v mrazivých
dnech, tento měsíc. Kromě spacáků dostali lidé bez domova alumatky a
stany. Do pilotního odzkoušení projektu „Potravinová a materiální pomoc
nejchudším osobám II“ se zapojily dvě partnerské organizace Charita
Česká republika a NADĚJE.
„Velmi mě zasáhla skutečnost, že minulý rok i přes pomoc mnohých organizací
umrzlo na ulici několik lidí. Lidem bez domova pomáhá ministerstvo pravidelně
každý rok. Tento rok se nám však poprvé podařilo kromě teplého oblečení zajistit
i stany, spacáky a karimatky. Těší mě, že organizace, které jsou zapojené do
projektu a pomáhají lidem na ulici, tuto změnu hodnotí velmi pozitivně “ uvedla
ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová
Během prosince byly spacáky, stany a alumatky zavezeny do 12 skladů po celé
České republice, ze kterých jsou následně rozdávány potřebným osobám.
Kromě toho dostávají lidé v nouzi také teplé oblečení, jako jsou šály a rukavice,
potraviny, hygienické potřeby a základní domácí potřeby.
„Pomoc v podobě spacáků, alumatek a stanů distribuujeme v rámci našeho
terénního programu lidem bez domova, přežívajícím bez střechy nad hlavou. To
znamená těm, kteří nadále zůstávají na ulici a na okrajích měst v různých
provizorních a nevyhovujících přístřešcích a kteří nevyužívají žádné pobytové
nebo ambulantní služby jako jsou azylové domy nebo noclehárny. Nový spacák
a stan může zásadním způsobem pomoct konkrétnímu člověku bez domova
přečkat chladné zimní období,“ uvedla Tereza Smolová z NADĚJE.
Projekt je financován z Operačního programu potravinové a materiální pomoci
v rámci Fondu evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD) a ze státního
rozpočtu. Je zaměřen na osoby bez domova, osoby ohrožené ztrátou bydlení,
materiálně deprivované rodiny s dětmi, neúplné rodiny s nízkou pracovní
intenzitou a další osoby ve vážné sociální nouzi. Po úspěšném pilotním
odzkoušení budou moci tento typ pomoci využít i ostatní partnerské a další
zapojené organizace, které pokrývají celé území ČR.
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