
 

 

Noční krizové centrum umožní lidem bez domova strávit noc v teple již 1. prosince 

(Brno, 29.11.2022) Diecézní charita Brno i letošní zimu otevře Noční krizové centrum. To bude 

v provozu od 1. prosince do 28. února. Jedná se o bezplatnou možnost přečkat noc v teple a bezpečí. 

Slouží lidem žijícím na ulici, kteří nemohou či nechtějí využít sociálních služeb, např. nocleháren.  

Noční krizové centrum provozované brněnskou Charitou bude otevřeno každý den od 21 hodin do 7 

hodin následujícího dne, a to včetně víkendů a svátků.  Lidem bez domova nabídne možnost strávit 

noc v teple a bezpečí a také horký nápoj. Vše je poskytováno zdarma. Tato noční krizová centra 

budou ve městě Brně celkem tři (Bratislavská 58a, Masná 3b, Mlýnská 25). V ulici Masná zajišťuje 

provoz Městské středisko krizové sociální pomoci a v ulici Mlýnská Centrum sociálních služeb Josefa 

Korbela. 

Terénní služba sv. Františka, která také funguje pod Diecézní charitou Brno, otevření Nočního 

krizového centra velmi vítá. Její pracovníci se budou snažit přesvědčit osoby, které nocují na ulici, aby 

minimálně v tomto zimním období využili některou z pobytových služeb. Hlavním důvodem je snížit 

riziko ohrožení na životě a zdraví u lidí bez domova. 

 

 

Kontakt pro média: 
Zuzana Horáková, tiskový servis 
731 632 705 
zuzana.horakova@brno.charita.cz 

 
O Diecézní charitě Brno  

Diecézní charita Brno je církevní nezisková organizace, která ročně pomůže 58 tisícům lidí v nouzi na celém území 

Jihomoravského kraje a části Kraje Vysočina. Znovuobnovena byla v únoru roku 1992 brněnským biskupem Mons. Vojtěchem 

Cikrlem. Navázala tak na dřívější práci Charity, která na území brněnské diecéze působila od roku 1922 do jejího zrušení v roce 

1959. Už třicet let vyvíjí činnost především v oblasti sociální a zdravotní péče, humanitární pomoci či ochrany a podpory 

lidských práv a svobod. Pomáhá seniorům, lidem bez přístřeší, rodinám a ohroženým matkám, lidem s mentálním postižením 

a autismem, sociálně znevýhodněným i dalším osobám v nouzi. V Brně a v dalších oblastech nabízí mimo jiné například 

pečovatelské a ošetřovatelské služby, chráněná bydlení, denní centra a stacionáře. 
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