
 

 

 

 

 

 

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 
 
Jako doma, o. s. 
Spolupracujeme s ženami bez domova. 
 

NAŠE CÍLE  
Základními cíli občanského sdružení Jako doma jsou zejména:  

• Upozorňovat na genderový podtext bezdomovectví a poskytovat podporu ženám 
bez domova  
• Informovat a odstraňovat stereotypy spojené s bezdomovectvím  
• Integrovat osoby bez domova  
• Podporovat prevenci ohrožení bezdomovectvím  
• Měnit pohled na bezdomovectví ve společnosti  
 

KONTAKTY  
Sídlo organizace:  
Holečkova 63, Praha 5 – 150 00  
www.jakodoma.org  
e-mail: info@jakodoma.org  
www.facebook.com/jakodomaos  
 

STATUTÁRNÍ ORGÁN  
Valná hromada  
Kristýna Ciprová, Markéta Dolejší, Alexandra Doleželová, Magdalena Hornová, 
Markéta Štěpánová  
 

Jednatelky  
Kristýna Ciprová, Alexandra Doleželová  
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

Realizované projekty 2013:  
 

ŽIJEME SPOLU JAKO DOMA (7/2012 – 3/2013)  
 

Na začátku roku 2013 jsme ukončili první finančně podpořený projekt Jako doma. V 
projektu Žijeme spolu jako doma jsme se snažili zábavnou a kreativní formou stmelit 
karlínské obyvatelstvo s bezdomoveckou komunitou. Karlínští měli možnost zapojit 
se do besed, promítání, workshopů a jiných aktivit spojených s tématem 
bezdomovectví. V projektu proběhla řada akcí, ať už představení bezdomoveckého 
souboru DivaDno, promítání časosběrného dokumentu Láska v hrobě, workshop ke 
stavění alternativních příbytků apod.  V rámci projektu jsme také poprvé otestovali 
koncept „kuchařek bez domova“, ve kterém stále pokračujeme.  Projekt jsme ukončili 
street show ve spolupráci s DivaDnem na farmářských trzích. 
 
Tento projekt podpořila Era prostřednictvím Nadace VIA. 
 

ZPÁTKY ZE DNA:  ZAOSTŘENO NA ŽENY (12/2012 – 6/2014)  
 

Rok 2013 byl v tomto mezinárodním projektu velmi hektický. Zrealizovali jsme 
kvalitativní výzkum zaměřený na ženské bezdomovectví (zde ke stažení), vyrazili na 
stáže učit se od zahraničních organizací, zahájili kampaň, mnohokrát se sešli a horlivě 
diskutovali s tematickou sítí. Dále jsme rozběhli první pilotáž reintegračního 
programu pro ženy bez domova. S ženami jsme strávili mnoho oboustranně 
podnětných chvil, které vyústily v další nápady. 
 
Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a 
zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. 
 

ŽENY SOBĚ (9/2013 – 6/2015) 
 

Násilí obchází domovy i ulice. Organizace pracující s ženami bez domova se často 
setkávají s oběťmi (sexuálního) násilí a/nebo komerčního sexuálního zneužívání. 
Dosud však nebyly vyvinuty komplexní přístupy, které by měly za cíl těmto ženám 
pomoci. Proto ve spolupráci se dvěma českými partnerskými organizacemi (ROZKOŠ 
bez RIZIKA, In IUSTITIA ) a britskou organizací St Mungo’s realizujeme projekt „Ženy 
sobě“. Klademe si za cíl vyvinout nástroje pro práci s ženami bez domova, které 



 

 

 

 

 

 

 

zažívají některou z výše zmíněných forem násilí. V roce 2013 jsme zmapovali dosud 
vyvinuté nástroje pro práci s oběťmi násilí a pracujeme na jejich doplnění a 
zefektivnění. Spolu se zástupci a zástupkyněmi, kteří/ré se věnují tématu násilí, jsme 
měli setkání k tématům: genderové aspekty bezdomovectví a specifika násilí na ulici. 
V projektu je také naplánován program pro ženy v tísnivé sociální situaci skládající se 
z terapeuticko-motivačního a odborně-poradenského bloku, který bude pilotně 
ozkoušen se skupinou deseti žen v Praze a šesti žen v Ostravě. Projekt neprobíhá 
stylem „o nás bez nás“, do jeho řešení jsou zapojeny konzultantky, které prošly 
komerčním sexuálním zneužíváním. 

Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a 
zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. 
 

DÁMSKÝ FILMOVÝ KLUB (průběžně) 
 

Jako doma ve spolupráci se ženami bez domova provozuje nepravidelný „Dámský 
filmový klub“. Ten vznikl s myšlenkou na vytvoření bezpečného místa k pravidelnému 
 setkávání, k diskuzím o filmu i o životě, ale zejména místa odpočinku specificky pro 
ženy bez domova. Cílem projektu je sdílet společné chvíle při filmu a jídle, a vytvořit 
soudržnou a aktivní skupinu, která si časem bude klub realizovat sama. Ženy jsou 
v prostředí klubu podporovány k rozvíjení komunikačních schopností, posílení 
sebevědomí a schopnosti spolupráce ve skupině.  
 
Projekt probíhá díky podpoře Mlsné kavky, azylového domu sv. Terezie a dobrovolnické práci.  
 

KUCHAŘKY BEZ DOMOVA (průběžně) 
 

Nemají domov, ale rády vaří a o své umění se chtějí podělit s ostatními. Myšlenka 
„kuchařek“ bez domova se zrodila s uvědoměním, že mnohé klientky azylových 
domů by se chtěly nějak přínosně zapojit do společnosti, ale bohužel je to (kvůli 
hlubokému znevýhodnění) často obtížné. Jako doma proto nabízí lidem bez přístřeší 
možnost, aby veřejně prezentovali své umění, a sami tím napomohli změně 
společenského vnímání bezdomovectví. 
Stánky s jídlem z dílny našich kuchařek jsou umístěny na různých farmářských trzích 
napříč Prahou a stávají se zde místem setkávání veřejnosti a lidí bez domova.  Umění 
nezvyklých kuchařek je doprovázeno fotografickou výstavou na téma bezdomovectví. 
Cílem této aktivity je prolomení bariér mezi veřejností a lidmi bez domova. Víme 



 

 

 

 

 

 

 

totiž, že veřejnost a lidé bez domova jsou na míle vzdáleni. Obestřeni 
neporozuměním, stigmatem a studem, často jim nezbývá, než se uzavřít do samoty a 
odloučení. Není divu. Většinovou společností jsou vnímáni převážně negativně. Jaké 
jsou však jejich příběhy? Co umějí a jací vlastně jsou? Přijďte se podívat a ochutnat. 
 
Projekt probíhá díky podpoře Nadace Via a dobrovolnické práci. Podpořte nás i vy svojí prací nebo 
finančním příspěvkem.  
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JAKO DOMA o.s. Rok: 2013 Dne: 12.03.2014 Tisk vybraných záznamůIČ: 22748890

Název účtu
Číslo 
účtu

Koncový
stav

Obraty
rozdíl

Obraty za
období D

Obraty za
období MD

Počáteční
stav

Náklady

501001 159 042,71159 042,71159 042,710,00Nákup materiálu 0,00
501002 13 001,3713 001,3713 001,370,00Nákup kancelářských potřeb 0,00
50x Spotřebované nákupy 172 044,08 0,00 172 044,08172 044,080,00

512001 11 962,0011 962,0011 962,000,00Cestovné - tuzemsko 0,00
512002 222 387,57222 387,57222 387,570,00Cestovné - zahraničí 0,00
513000 21 302,0021 302,0021 302,000,00Náklady na reprezentaci 0,00
518001 49 500,0049 500,0049 500,000,00Nájemné 0,00
518002 9 760,009 760,009 760,000,00Spoje - telefon, fax, internet 0,00
518003 1 759,001 759,001 759,000,00Poštovné 0,00
518005 85 588,0985 588,0985 588,090,00Ubytování - klienti 0,00
518006 8 577,008 577,008 577,000,00Tisk, grafická úprava a příprava 0,00
518008 1 130,141 130,141 130,140,00Software, nákup softwaru 0,00
518009 505 267,67505 267,67505 267,670,00Ostatní služby 0,00
51x Služby 917 233,47 0,00 917 233,47917 233,470,00

521001 946 851,00946 851,00946 851,000,00Mzdové náklady - mzdy 0,00
521002 12 500,0012 500,0012 500,000,00Mzdové náklady - dohody 0,00
524001 118 502,00118 502,00118 502,000,00Zákonné sociální pojištění 0,00
524002 42 660,0042 660,0042 660,000,00Zákonné zdravotní pojištění 0,00
524003 154 059,00154 059,00154 059,000,00SZ a ZP dohromady - za organizaci 0,00
52x Osobní náklady 1 274 572,00 0,00 1 274 572,001 274 572,000,00

538000 1 972,001 972,001 972,000,00Ostatní daně a poplatky 0,00
53x Daně a poplatky 1 972,00 0,00 1 972,001 972,000,00

545000 3 589,163 589,163 589,160,00Kursové ztráty 0,00
549000 5 468,805 468,805 468,800,00Jiné ostatní náklady 0,00
549999 0,700,700,700,00Jiné ostatní náklady - přeplatky 0,00
54x Ostatní náklady 9 058,66 0,00 9 058,669 058,660,00

581000 216 128,20216 128,20216 128,200,00Poskytnuté příspěvky zúčtované me 0,00
58x Poskytnuté příspěvky 216 128,20 0,00 216 128,20216 128,200,00

0,00 2 591 008,41 0,00 2 591 008,412 591 008,41Náklady celkem

Výnosy

602001 6 020,066 020,060,000,00Tržby za poskytování služeb 6 020,06
602003 6 000,006 000,000,000,00Tržby - pronájem 6 000,00
60x Tržby za vlastní výkony a za zboží 0,00 12 020,06 12 020,0612 020,060,00

649999 134,92134,920,000,00Jiné ostatní výnosy - přeplatky 134,92
64x Ostatní výnosy 0,00 134,92 134,92134,920,00

681000 46 474,5046 474,500,000,00Přijaté příspěvky zúčtované mezi org 46 474,50
682000 83 000,0083 000,000,000,00Přijaté dary 83 000,00
68x Přijaté příspěvky 0,00 129 474,50 129 474,50129 474,500,00

691000 2 523 555,992 523 555,990,000,00Provozní dotace 2 523 555,99
69x Provozní dotace 0,00 2 523 555,99 2 523 555,992 523 555,990,00

0,00 0,00 2 665 185,47 2 665 185,472 665 185,47Výnosy celkem

74 177,06Hospodářský zisk celkem

74 177,06Hospodářský zisk za období

Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.01.2013, Datum <= 31.12.2013
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