
Výroční zpráva 2018
Jako doma – Homelike, o.p.s.

Zaostřeno na 
ženy bez domova, 
neviditelné 
superhrdinky. 
Stojíme na jejich 
straně.



O nás
Jako doma – Homelike, o.p.s. je nezisková 
organizace, která se věnuje ženskému 
bezdomovectví. Naším cílem je společnost, 
kde každý má možnost důstojně bydlet a kde 
nejsou sociální a genderové nerovnosti. Našimi 
prostředky jsou partnerství a participace, 
empowerment (posílení), vytváření bezpečného 
prostředí, genderová citlivost a spolupráce lidí 
s domovem a bez domova.

Na čem dlouhodobě 
pracujeme?
—  odstraňování nerovností, s nimiž se potýkají 

ženy se zkušeností bezdomovectví
—  vytváření podmínek pro využití potenciálu žen 

v sociální tísni / bez domova
—  zvyšování kvality života žen v sociální tísni / 

bez domova
—  rozvoj občanské angažovanosti žen v sociální 

tísni / bez domova
—  zapojování žen v sociální tísni / bez domova 

do aktivit organizace
—  rozvoj poznání v oblasti ženského 

bezdomovectví, včetně participativních 
přístupů

—  podpora solidarity ve společnosti, a specificky 
mezi znevýhodněnými lidmi

—  destigmatizace bezdomovectví
—  prevence bezdomovectví
—  prevence genderově podmíněného násilí 

a pomoc v případech, kdy k němu dochází



Protože ženské bezdomovectví je jiné než to 
mužské, a to hned z několika důvodů:

—  Ženy se zkušeností bezdomovectví mají často 
zkušenost s prožitým násilím. Násilí může být 
důvodem, proč ztratily domov – utekly z násilného 
vztahu (partnerského, mezigeneračního). Je ale 
také často průvodcem bezdomovectví – ať už 
je to násilí ze strany mužů v podobné situaci, 
veřejnosti nebo institucí (bezpečnostní agentury, 
policie, úřady…).

—  Ženy se častěji pohybují v takzvaném 
neviditelném bezdomovectví – přespávají 
u kamarádů a známých, žijí na ubytovnách nebo 
azylových domech. Nejsou tedy „vidět“ na ulici. 
Jejich situace je však stejně nejistá. Někdy je 
i uvrhává do pozice závislosti na těch, kdo jim 
bydlení poskytují. Možnost mít kde přespat si 
tak musejí zasloužit třeba různým posluhováním 
v domácnosti, sexem nebo sháněním drog.

Proč spolupracujeme se 
ženami se zkušeností 
bezdomovectví?



—  Ženy bez domova se také vyrovnávají s obtížnou 
rolí matky. Ženy v sociální tísni, které žijí 
v azylových domech pro matky s dětmi, 
jsou pod velkým tlakem, aby zajistily svým 
dětem potřebnou péči, jídlo nebo pomůcky 
do školy. Ženám bez přístřeší byly děti často 
odebrány, což je pro řadu matek traumatizující. 
Často zažívají pocity ztráty, studu a hanby, že 
nedokázaly být dobou matkou a o své děti se 
postarat. Těhotenství, antikoncepce, a i celkově 
hygiena při menstruaci na ulici jsou specificky 
ženská témata.

—  Ženy bez domova se setkávají s řadou 
stereotypů a diskriminačního jednání. Kromě těch 
zmíněných, které ženy stavějí do role sexuálního 
objektu, snadného a povoleného terče násilí 
či do role matky, jsou to to třeba představy 
o vhodných zaměstnáních pro ženy a výše 
platu. Ženy bez domova tak zřídka nacházejí 
zaměstnání, které by jim pomohlo dostat se 
z nouze – pracují, ale stále si nemohou dovolit 
platit nájem. Setkávají se ale také se stereotypy 
a diskriminací na základě rasy, národnosti či věku 
a na základě sociálního a ekonomického statusu.

Jako doma proto buduje prostředí, které je 
pro ženy bezpečné, přátelské a respektující. 
Jedním z předpokladů pro takové prostředí 
je vytvoření prostoru pouze pro ženy. 
Společně v kolektivu pak rozvíjíme solidaritu, 
ducha rovnosti, spolupráce, respektu 
a zodpovědnosti.



Rok 2018 
v Jako doma

Každá z týmu Jako doma vzpomínáme na rok 2018 
trochu jinak. V někom nejsilněji zůstaly společné 
drobné zážitky z výlětů či aktivit, někdo se dívá 
na minulý rok více celostně. Ve výroční zprávě se 
dočtete o nejdůležitějších událostech a akcích, 
projektech, které jsme realizovali, o hospodaření 
s financemi apod. Zde v úvodu si dovolíme sdílet 
několik osobních vzpomínek lidí z týmu, jak ony 
vnímaly rok 2018 v Jako doma.

„Pro mě bylo hodně důležité, že nás lidi finančně 
podpořili, když jsme neměly peníze a musely 
bychom na tři měsíce zavřít komunitní centrum.“ 
DeNiSa — Peer PracoVNice

„ráda vzpomínám na přípravy na vánoční jarmark, 
které probíhaly dlouho před ním. Ženy, které k nám 
do komunitního centra chodí, vyráběly věnce 
a ozdoby, hodně se jich zapojilo, panovala hezká 
atmosféra.“ 
HeleNa — Peer PracoVNice

„Jsem ráda, že jsme minulý rok zvládly, protože 
jsme zažívaly různé krizovky – finanční, v týmu 
Jídelny Kuchařek bez domova apod. Jsem ráda, 
že pořád máme nápady, energii, a myslím, že se 
pořád zlepšujeme v podpoře a spolupráci se ženami 
bez domova.“ 
leNka — řediTelKa

„V minulém roce jsem si užila, když jsem byla na 
stánku Kuchařek bez domova a povídala jsem si 
s lidmi. ráda povídám o zkušenostech na ulici, a jak 
je těžké se začlenit do ,běžného‘ života“. 
Helča — Peer PracoVNice

„rok 2018 byl pro mě hodně o práci na komunitním 
centru, aby mohlo fungovat tak, jak si společně 
přejeme a představujeme. Hodně energie se vložilo 
a hodně se taky vrátilo, takže bych chtěla poděkovat 
všem, co se na tom podílely_i.“ 
laDa — SociálNí PracoVNice



Aktivity v roce 2018

komunitní centrum
od ledna roku 2018 začalo fungovat komunitní 
centrum pro ženy bez domova a v sociální tísni 
každý všední den, v zimních měsících také o víkendu 
na adrese Pobřežní 299/8 na Florenci. Komunitní 
centrum se otevřelo i trans lidem bez domova, 
kteří_ré se podobně jako ženy bez domova ocitají 
ve specificky obtížné a zranitelné situaci. V rámci 
komunitního centra fungují služby, které pokryjí 
základní potřeby žen bez domova (sprcha, pračka, 
jídlo z potravinové banky, oblečení apod.). Ženy zde 
mohou trávit čas bez větších omezení, společně se 
zapojují do chodu centra, pouštějí si filmy. Zároveň 
zde najdou posilující, terapeutické i relaxační aktivity, 
jako je jóga, arteterapie, výuka jazyků, divadelní 
skupina,  pravidelné kreativní aktivity, šití apod. 
V neposlední řadě se zde pořádají komunitní aktivity 
pro širokou veřejnost, kde dochází k propojování lidí 
bez domova i s domovem. 

V centru pracují ženy se zkušeností 
s bezdomovectvím jako peer pracovnice, které 
prošly kurzem zaměřeném na peer práci a dalším 
vzděláváním a zastávají roli tzv. spojenkyň. 

V roce 2018 v komunitním centru pracovalo 
celkem 6 peer pracovnic. oporou jim byla sociální 
pracovnice. Peer pracovnice vyrážely i do ulic, 
kde vyhledávaly ženy bez domova a nabízely jim 
podporu ve formě zprostředkování jiných sociálních 
služeb, doprovodu apod.

Pomoc s dluhy
do komunitního centra během roku pravidelně 
jednou týdně docházela externí posila, která byla 
oporou ženám v sociální tísni a bez přístřeší v řešení 
jejich dluhové situace. Ženy bez domova se velmi 
často potýkají s dluhy a exekucemi a jejich vidina 
vymanění se z tohoto začarovaného kruhu je často 
zanesena pocitem beznaděje a nedosažitelnosti. 
Proto se v Jako doma snažíme ženy bez domova 
podporovat v jejich rozhodnutí a snaze své 
dluhy splácet, aby se mohly posunout a přiblížit 
k důstojnějšímu životu bez zátěže extrémního stresu 
z dluhů a exekucí, i přesto že to není snadná cesta. 
U několika žen bez domova došlo k výraznému 
snížení dluhu. 



Škola ulice
V roce 2018 pokračoval kurz pro peer pracovnice, 
který započal na podzim roku 2017 a celkově byl 
rozložený do 6 měsíců. Kurz v únoru úspěšně 
absolvovalo 7 žen se zkušeností s bezdomovectvím. 
V rámci kurzu se kromě jiných řešila témata 
jako sexuální a partnerské násilí, práce s vlastní 
zkušeností, psychohygiena apod. Během roku 
byly dále realizovány 2 kurzy pro pomáhající 
pracovníky_ice a studující na téma participace. První 
se uskutečnil v termínu 16. – 18. 3. a druhý 25. – 
27. 5. 2018. dohromady se obou kurzů účastnilo 
19 lidí z různých oblastí sociální práce. Na víkendové 
části u obou kurzů navazovaly další setkání. Jedním 
z cílů kurzu pro pomáhající pracovníky_ice bylo 
šíření participativního přístupu a uvádění tohoto 
inovativního přístupu do praxe. 

Výstupy z evaluace
Komunitní centrum, jeho služby a aktivity byly 
v rámci projektu „Škola ulice: sdílení přináší změnu“ 
evaluovány. V Jako doma se tolik nesoustředíme na 
statistiky, ale spíše nám záleží na tom, jak se ženy 
v komunitním centru cítí, nebo jak jsou naplňovány 
určité hodnoty, kterými jsou například bezpečí, 
participace, podpora zotavení a empowermentu. 

Závěrečná evaluační zpráva, která shrnuje výstupy 
projektu i za rok 2018, přináší následující poznatky. 
Komunitní centrum průměrně navštívilo denně 
mezi 25 až 35 ženami v závislosti na ročním 
období. celkově peer pracovnice navázaly kontakt 
přibližně se 100 ženami bez domova (jak v terénu, 
tak komunitním centru). evaluace si také všímala 
zlepšení psychického stavu a souvisejících změn 
v oblasti práce nebo bydlení na základě metodiky 
National accounts of Well-being. data z evaluačních 
rozhovorů se ženami bez domova ukázala zlepšení 
psychického stavu, zvýšení sebevědomí a lepší 
zvládání životních těžkostí u téměř tři čtvrtin 
sledovaných žen, které navštěvovaly komunitní 
centrum a zúčastnily se různých nabízených aktivit 
(škola ulice, arteterapie apod.), což mělo pozitivní vliv 
na nastartování dalších změn v jejich životech.

Bezdomoviny
Ženy bez domova pokračovaly v publikování svých 
článků, textů, rozhovorů, postřehů, obrázků a básní 
v Bezdomovinách, kde mohly rozvíjet své literární 
a jiné talenty, nebo kde dostaly prostor sdílet svůj 
příběh, pocit, názor. V roce 2018 vyšly Bezdomoviny 
v únoru, v dubnu, v červnu a prosinci. Všechna čísla 
jsou přístupná na webových stránkách. 



Divadlo
Během roku 2018 vznikly dvě různá divadelní 
představení, v nichž hrály ženy se zkušeností 
s bezdomovectvím. Byla vytvořena inscenace ve 
spolupráci s Venuší ve Švehlovce „co ČUMiŠ ii – 
Tentokrát z azylu“, která navazuje na „co ČUMiŠ?!“, 
a formou divadla utlačovaných ve spolupráci s ara 
arT vzniklo představení „Matka – příběh ulice“.

„CO čUMiŠ ii – Tentokrát z azylu“ 

divadelní skupina složená ze čtyř žen se zkušeností 
s bezdomovectvím a jedné sociální pracovnice 
s režisérkami Zuzanou Burianovou a Barborou 
Šupovou a výtvarnicí radkou Joskovou vdechla 
život novému divadelnímu projektu s názvem 
„co ČUMiŠ ii – Tentokrát z azylu“. Představení 
je založeno na autentických zkušenostech žen 
s bydlením v prostředí azylových domů a vyobrazuje 
s ironií a někdy smutnou pravdivostí příběhy a sny tří 
rozličných žen, které jsou spolubydlící, jedné vrátné 
a jedné sociální pracovnice. inscenace upozorňuje 
na nedostupné bydlení v Praze, bezdomovectví žen 
a chybějící zákon o sociálním bydlení.

Termíny proběhlých představení:
—  8. 3. work in progress
—  24. 3. work in progress
—  4. 4. work in progress
—  22. 11. work in progress – předpremiéra
—  2. 12. premiéra

„Matka – příběh ulice“

režisérky a lektorky líza Urbanová a Tereza Vávrová 
z organizace ara arT, o.s. nás přizvaly ke 
spolupráci na vytvoření divadelního představení 
formou divadla utlačovaných zaměřeného na život 
žen bez domova. Z intenzivního letního zkoušení 
a z příběhů jednotlivých žen, které se do zkoušení 
a workshopů zapojily, se poskládal a vyvinul příběh 
hlavní hrdinky lucky, která se navzdory svým 
výchozím podmínkám spojených se strukturálním 
znevýhodněním (lucie je romka, lesba, zatížená 
chudobou, vyrůstala v dětském domově) a životě 
na ulici, kde musela čelit obtěžování a násilí, snaží 
bojovat o trochu lepší život a znovuobnovení 
vztahu se svojí dcerou, která je v dětském domově. 
aby příběh nekončil špatně, diváci a divačky mají 
možnost zapojit se do děje a ovlivnit, jak vše 
dopadne. Každé představení je tedy unikátním 
a spontánním dílem se společensko-kritickým 
přesahem.

Termíny proběhlých představení:
—  16. 7. premiéra
—  31. 7.
—  26. 9.
—  28. 9.
—  19. 11.



arteterapie
Na podzim roku 2018 se začala scházet 
arteterapeutická skupina pod vedením výtvarnice 
a arteterapeutky radky Joskové. Skupina byla 
otevřená také ženám z veřejnosti. Společně se tak 
mohly ženy bez domova i s domovem ponořit do 
svých niter, pocitů a barev, na chvíli zapomenout 
na všednodenní starosti a být samy se sebou 
a zároveň spolu.



Jídelna kuchařek bez 
domova
Provoz Jídelny Kuchařek bez domova se přehoupl 
do druhého roku fungování. Jídelna nadále 
zaměstnávala ženy a trans osoby v sociální tísni, 
posilovala je a propojovala lidi s domovem a bez 
domova. Nabízeli jsme veganské obědy, slané 
i sladké dobroty, jezdily se stánkem na akce 
a zpracovávali přebytky ovoce a zeleniny, které by se 
jinak vyhodily. Připravili jsme 62 cateringů, např. pro 
Tanec Praha, acorus, Karlovu univerzitu, Nadaci 
open Society Fund Praha či KPMG.

Projekty z operačního programu Praha Pól růstu, 
které v roce 2016 a 2017 financovaly rekonstrukci 
a část provozu bistra, zdárně prošly v létě 2018 
náročnou kontrolou Nejvyššího kontrolního úřadu 
a Ministerstva financí.

V létě a na podzim jsme dělali pouze cateringy 
a samotné bistro bylo zavřené kvůli personálním 
změnám. Znovu jsme otevřeli na začátku prosince.

Během roku 2018 zde pracovaly 3 ženy na úvazek 
a 8 žen brigádně.



akce a události
21. 2. 2018 
Nominace desky Superhrdinky na cenu Vinyla
Benefiční deska Superhrdinky: hudba pro ženy 
bez domova, kterou nahrály české a slovenské 
muzikantky pro Kuchařky bez domova, byla 
nominována na hudební cenu Vinyla mezi Počiny 
roku 2017. Slavnostní vyhlášení proběhlo ve 
středu 21.2. večer v lucerna Music baru. Vítězství 
v kategorii nakonec připadlo jinému hudebnímu 
počinu, deska Superhrdinky: hudba pro ženy bez 
domova ale slavila úspěch.

8. 3. 2018 
Work in progress představení „Co čumíš ii“ – 
oslava MDŽ
K příležitosti Mezinárodního dne žen jsme 
v komunitním centru pořádaly work in progress 
představení “co čumíš ii” – sitcom z azyláku. 
Představení, v němž hrají ženy s domovem i bez 
domova a které nebylo ještě úplně ve finální podobě, 
bylo pojaté jako první veřejná zkouška. Přijít se 
mohly podívat jak ženy z komunitního centra, tak 
i veřejnost.

24. 3. 2018 
Work in progress představení „Co čumíš ii“ – 
Žižkovská noc
druhé work in progress představení s “co čumíš ii” 
jsme v podobném duchu měly také na Žižkovské 
noci – hudebním a divadelním festivalu Prahy 3. 
Hrály jsme na Nákladovém nádraží Žižkov.

4. 4. 2018 
Work in progress představení „Co čumíš ii“ – 
ve Venuši ve Švehlovce, předání sbírky 
hygienických potřeb pro ženy bez domova
Poslední work in progress představení se odehrálo 
v divadle Venuše ve Švehlovce. Uzavřely jsme jím 
Venušiny dny – divadelní Fatální feminní festival. 
Představení mělo benefiční charakter a bylo 
především pro novináře a novinářky. V rámci festivalu 
Venušiny dny probíhala měsíční sbírka hygienických 
a kosmetických potřeb pro ženy navštěvující naše 
komunitní centrum. Po představení proběhlo 
slavnostní předání sbírky.



24. 6. 2018 
Společný výlet za Prahu
V červnu jsme vyjely vlakem na jednodenní výlet 
za Prahu na naučnou stezku Krásná vyhlídka. 
i přes bloudění jsme si výlet užily – udělaly jsme 
oheň, opékaly buřty a na závěr výletu jsme si zašly 
do cukrárny.

29. 6. 2018 
káva a zákusek se zástupci/kyněmi Mč 
a sociálními kurátory/kami a pracovníky/icemi
Na konci června jsme na ranní kávu a zákusek 
pozvaly zástupce/kyně, sociální kurátory/rky 
a sociální pracovníky/ice různých městských částí. 
cílem bylo seznámit se osobně, ukázat komunitní 
centrum, představit naše činnosti a rozvíjet možnosti 
spolupráce.

16. 7. 2018 
Premiéra divadla utlačovaných v komunitním 
centru
V rámci intenzivních letních workshopů a sdílení 
životních příběhů vzniklo divadelní představení 
Matka – příběh ulice. Představení stojí na principech 
divadla utlačovaných, kdy diváci a divačky mají 
možnost zasáhnout do příběhu a zkoušet jej ovlivnit. 
Matka – příběh ulice vznikl ve spolupráci s ara arT. 
Premiéra představení proběhla v komunitním centru, 
další představení jsme měly 31. 7. na benefiční akci 
na Stalinu, 26. 9. v rámci akce Bydlení především 
v parku před café na půl cesty, 28. 9. v rámci akce 
Vzpurná Praha u lodi altenburg, 19. 11. v Kampusu 
Hybernská.



25. 7. 2018 
Poslední rozloučení s evou, pouličním živlem
V červenci jsme se rozloučili s naší kamarádkou 
evou. eva, pouliční živel, spolupracovala s Jako 
doma od vzniku organizace. Poslední rozloučení 
s ní proběhlo před komunitním centrem, kde 
jsme jí pietně věnovali lavičku – na ní mohl každý 
napsat vzkazy na rozloučenou. „eva. Mluvčí všech 
PoUliČNícH ŽiVlŮ, hvězda projektu HotKarot /
Mrkev v rohlíku, SUPerHrdiNKa, ,šťastnej 
bezdomovec‘, Kuchařka bez domova, teréňačka 
Jako doma, která to spolu se Zuzkou vymyslela, 
spisovatelka-povídkářka, expertka na ženské 
bezdomovectví…“

31. 7. 2018 
Benefit na Stalinu s módní přehlídkou
Na podporu a udržení komunitního centra 
Jako doma jsme ve spolupráci s Fatimou rahimi 
na Stalinu na letné pořádaly benefiční akci. 
Součástí akce byla prodejní módní přehlídka Khaku 
clothes, kde modelky byly ženy s domovem i ženy 
bez domova, zahrály jsme i divadelní představení 
žen bez domova Matka – příběh ulice. Večer byla 
hudební produkce: od akustického folku až po 
dJ sety. Na celé akci byl stánek s jídlem Kuchařek 
bez domova. Na akci dorazilo hodně lidí, výtěžek 
z akce podpořil udržení komunitního centra přes 
období, kdy nenavazovalo financování z grantů.



17. 11. 2018 
Sametové posvícení
17. listopadu jsme se ve spolupráci s Komunitním 
centrem Žitná účastnily akce Sametové posvícení, 
což je satirický průvod masek Prahou. Průvodu 
předcházela několikaměsíční příprava a výroba 
masek v kampusu Hybernská, které vyráběly ženy 
z komunitního centra. Masky upozorňovaly na 
nedostupné bydlení v Praze, obchod s chudobou 
a obraz toho, jak často vypadá domov lidí bez 
domova (například zabalený v taškách „2+kk“ 
apod.).

22. 11. 2018 
Noc venku
Ve Skautském institutu jsme se spolupodílely 
na Noci venku – akci, kterou pořádají neziskové 
organizace zabývající se problematikou 
bezdomovectví. V rámci bohatého programu 
celé akce jsme uvedly předpremiéru představení 
co čumíš ii., na akci jsme také měly stánek 
Kuchařek bez domova.

13. 12. 2018 
Vánoční jarmark
Před Vánoci jsme pořádaly jednodenní Vánoční 
jarmark, kde jsme prodávaly různé výrobky žen bez 
domova, na kterých jsme během roku v rámci aktivit 
komunitního centra pracovaly. Jarmark byl zároveň 
dnem otevřených dveří, kdy si mohli lidé z veřejnosti 
prohlédnout komunitní centrum a podívat se, jak 
funguje. Za dobrovolný příspěvek jsme na jarmarku 
prodávaly vánoční věnce a ozdoby, pletené výrobky, 
pohlednice.

21. 12. 2018 
Vánoční večeře a rozdávání dárků
Poslední pátek před vánočními svátky jsme 
v komunitním centru Jako doma měly společnou 
vánoční večeři, kam dorazilo přes 60 žen bez 
domova. Po večeři jsme ženám mohly rozdat 
dárkové balíčky. Ty nám díky iniciativě naší 
dobrovolnice Petry pro ženy bez domova připravili 
a poslali různí lidé, kteří k balíčkům věnovali 
i osobní přání.



Seznam 
realizovaných 
projektů

Škola ulice: sdílení přináší změnu 
(doba realizace: 1. 7. 2016. – 30. 6. 2018) 
financovaném z oPZ

Zpracováním přebytků proti chudobě 
(doba realizace: 1. 9. 2018 – 31. 8. 2019), 
grant hl. města Prahy pro oblast životního prostředí

komunitní centrum Jako doma 
(doba realizace: 1. 10. 2018 – 30. 9. 2020) 
financovaném z oP PPr

Jako doma dále podpořily Nadace bez domova, 
ebay a mnoho individuálních dárců a dárkyň.



Spolupracující 
organizace

Chceme bydlet, aSliDO (akční skupina osob 
bez domova), Platforma pro sociální bydlení, 
Narativ, komunitní centrum Žitná



Tým v roce 2018
Rad Bandit, Denisa Bašková, 
ludmila Böhmová, alexandra Doleželová, 
lada Hajdíková, Viera Hladišová, 
Nikola kotlárová, Zuzana kříčková, 

eva lískovcová, kateřina Mašková, 
Helena Ogboi, Olga Pexídrová, 
Matthias Richter, Magdalena Šormová, 
Helena Vargová, lenka Vrbová

Další spolupracovnice 
a spolupracovníci
Jakub Černý, Josef Hawel, anna Hokynek, 
radka Josková, Petra Kutálková, Sabina lexová, 
Barbora Machková, Pavel Nepustil, lenka Pavlíková, 
Gábina Praumová, radka Slavíková, Jan Šamánek, 
Zdeněk Trinkewitz

Dobrovolnice
Magdalena Natalia Kwiatkowska, Petra Nedbálková

Statutární orgán
lenka Vrbová – ředitelka

Správní rada
Zuzana Brodilová, Zuzana Kříčková, lucie Šídová

Dozorčí rada
Petra Kutálková, Pavel Nepustil, Pavel Pěnkava



Kontakt

Jako doma – Homelike, o.p.s.
kontaktní adresa: 
Pobřežní 299/8, 186 00, Praha 8 – Karlín

Sídlo: Holečkova 63, 150 00 Praha 5

ič: 2274 8890

e-mail: info@jakodoma.org

Telefon: 774 085 552

Telefon Jídelna kuchařek bez domova, 
cateringy a stánky: 775 707 371

Bankovní spojení: 
— pro platby v cZK v Čr 2200262792 / 2010



1 x příslušnému fin. orgánu

JAKO DOMA - HOME LIKE, o.p.s.
Holeckova 959/63
Praha 5
150 00( v haléřích )

Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky

ke dni 31.12.2018

Účetní jednotka doručí:

22748890

IČO

Rozvaha podle Přílohy č. 1
vyhlášky č. 504/2002 Sb. ROZVAHA

v plném rozsahu

2b

Stav k posled. dni
účetního období

1c

číslo
řádku

Stav k prvnímu dni
účetního obdobíAKTIVAOznačení

a
A. Součet A.I. až A.IV.Dlouhodobý majetek celkem 1 140 178,00
A. II. Součet A.II.1. až A.II.10.Dlouhodobý hmotný majetek celkem 20 808 931,00 838 304,00

Hmotné movité věci a jejich soubory (022) 13 808 931,00 838 304,00A. II. 4.

A. IV. Součet A.IV.1. až A.IV.11.Oprávky k dlouhodobému majetku celkem 40 -668 753,00 -838 304,00

(082)
A. IV. 7. -838 304,00-668 753,0035Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem

a souborům hmotných movitých věcí
B. Součet B.I. až B.IV.Krátkodobý majetek celkem 41 684 613,40 2 580 125,81
B. I. Součet B.I.1. až B.I.9.Zásoby celkem 51 198 541,96 332 048,16

Poskytnuté zálohy na zásoby (314) 50 198 541,96 332 048,16B. I. 9.

B. II. Součet B.II.1. až B.II.19.Pohledávky celkem 71 182 314,06 945 724,45
Odběratelé (311) 52 37 078,06 85 308,40B. II. 1.

Ostatní pohledávky (315) 56 71 590,00 850 486,25B. II. 5.

Daň z přidané hodnoty (343) 61 9 929,80B. II. 10.

Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem (346) 63 73 646,00B. II. 12.

B. III. Součet B.III.1. až B.III.7.Krátkodobý finanční majetek celkem 80 273 757,38 1 302 353,20
Peněžní prostředky v pokladně (211) 72 77 707,91 32 378,12B. III. 1.

Peněžní prostředky na účtech (221) 74 196 049,47 1 269 975,08B. III. 3.

B. IV. Součet B.IV.1. až B.IV.2.Jiná aktiva celkem 84 30 000,00
Příjmy příštích období (385) 82 30 000,00B. IV. 2.

Součet A. až B.Aktiva celkem 85 824 791,40 2 580 125,81

Finanční část



4b

Stav k posled. dni
účetního období

3c

číslo
řádku

Stav k prvnímu dni
účetního obdobíPASIVAOznačení

a
A. Součet A.I. až A.II.Vlastní zdroje celkem 86 -416 017,29 -918 597,88
A. II. Součet A.II.1 až A.II.3.Výsledek hospodaření celkem 94 -416 017,29 -918 597,88

Účet výsledku hospodaření (963) 91 x -270 081,01A. II. 1.

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (931) 92 -135 529,62 xA. II. 2.

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let (932) 93 -280 487,67 -648 516,87A. II. 3.

B. Součet B.I. až B.IV.Cizí zdroje celkem 95 1 240 808,69 3 498 723,69
B. II. Součet B.II.1. až B.II.7.Dlouhodobé závazky celkem 105 213 605,00

Dohadné účty pasivní (389) 103 213 605,00B. II. 6.

B. III. Součet B.III.1. až B.III.23.Krátkodobé závazky celkem 129 1 240 808,69 3 285 118,69
Dodavatelé (321) 106 33 856,00 -43 267,90B. III. 1.

Přijaté zálohy (324) 108 -1 585,00B. III. 3.

Ostatní závazky (325) 109 1 113 244,00 1 216 778,00B. III. 4.

Zaměstnanci (331) 110 117 722,78 123 860,00B. III. 5.

Závazky k institucím soc. zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění (336) 112 376 093,00 23 376,88B. III. 7.

Ostatní přímé daně (342) 114 84 212,00 44 355,81B. III. 9.

Závazky ve vztahu k státnímu rozpočtu (346) 117 1 920 015,90B. III. 12.

Jiné závazky (379) 122 -482 734,09B. III. 17.

Součet A. až B.Pasiva celkem 134 824 791,40 2 580 125,81

Pozn.:Předmět podnikáníPrávní forma účetní jednotky

Sestaveno dne: 08.07.2019 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou



IČO1 x příslušnému finančnímu orgánu
Účetní jednotka doručí:

22748890

JAKO DOMA - HOME LIKE, o.p.s.
Holeckova 959/63
Praha 5
150 00

Název a sídlo účetní jednotky

( v haléřích )
ke dni 31.12.2018
v plném rozsahu

Výkaz zisku a ztráty
podle Přílohy č. 2
vyhlášky č. 504/2002 Sb VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Číslo
řádkuTEXT

5
Celkem

7

Činnosti

Hlavní
6

HospodářskáOznačení

Spotřebované nákupy a nakupované služby 1 863 805,581 126 563,32 737 242,26A. I. 2Součet A.I.1. až A.I.6.

Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek 663 105,20185 561,19 848 666,393A. I. 1.

Náklady na cestovné 8 285,00 8 285,006A. I. 4.

Ostatní služby 74 137,06932 717,13 1 006 854,198A. I. 6.

Osobní náklady 2 355 150,001 346 343,00 1 008 807,00A. III. 13Součet A.III.10. až A.III.14.

Mzdové náklady 807 521,00977 929,00 1 785 450,0014A. III. 10.

Zákonné sociální pojištění 201 286,00368 414,00 569 700,0015A. III. 11.

Daně a poplatky 33 264,0032 514,00 750,00A. IV. 19Hodnota A.IV.15.

Daně a poplatky 750,0032 514,00 33 264,0020A. IV. 15.

Ostatní náklady 20 947,0014 501,00 6 446,00A. V. 21Součet A.V.16. až A.V.22.

Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále 6 446,00 6 446,0022A. V. 16.

Nákladové úroky 1 800,00 1 800,0024A. V. 18.

Jiné ostatní náklady 12 701,00 12 701,0028A. V. 22.

Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a 
opravných položek

A. VI. 140 178,00 140 178,0029
Součet A.VI.23. až A.VI.27.

Odpisy dlouhodobého majetku 140 178,00 140 178,0030A. VI. 23.

Náklady celkem 4 413 344,582 660 099,32 1 753 245,2639Součet A.I. až A.VIII.

Provozní dotace 2 522 745,742 522 745,74B. I. 41Hodnota B.I.1.

Provozní dotace 2 522 745,74 2 522 745,7442B. I. 1.

Přijaté příspěvky 843 564,21843 564,21B. II. 43Součet B.II.2. až B.II.4.

Přijaté příspěvky (dary) 843 564,21 843 564,2145B. II. 3.

Tržby za vlastní výkony a za zboží 773 753,6232 415,00 741 338,62B. III. 47

Ostatní výnosy 3 200,003 200,00B. IV. 48Součet B.IV.5. až B.IV.10.

Jiné ostatní výnosy 3 200,00 3 200,0054B. IV. 10.

Výnosy celkem 4 143 263,573 401 924,95 741 338,6261Součet B.I. až B.V.

Výsledek hospodaření před zdaněním -270 081,01741 825,63 -1 011 906,64C. 62ř. 61 - (ř. 39 - ř.37)

Výsledek hospodaření po zdanění -270 081,01741 825,63 -1 011 906,64D. 63ř. 62 - ř. 37

Pozn.:Předmět podnikáníPrávní forma účetní jednotky

Sestaveno dne: 08.07.2019 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou



Děkujeme všem, 
kdo jste s námi – 
bez Vás by naše 
práce nebyla 
možná.


