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O NÁS
Občanské sdružení Jako doma funguje od března 2012. Rok 2012 byl tedy především star-
tovní, ale umožnil rozvinout myšlenku dalších projektů, které Jako doma momentálně re-
alizuje. Jedná se např. o pravidelné filmové kluby pro ženy bez domova, projekt Kuchařky 
bez domova ad. Díky podpoře ESF bude Jako doma od podzimu 2013 realizovat téměř 
dvouletý projekt zaměřený na propojování bezdomovectví, sex byznysu a sexuálního násilí u žen.

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
Kontaktní adresa:
Vinohradská 95, Praha 2 – 120 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

JAKO DOMA
o nás
cíle
kontakty
statutární orgán
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ŽIJEME SPOLU JAKO DOMA (7/2012 – 3/2013)
Tento projekt reagoval na velký počet lidí bez domova v pražském Karlíně, a také na fakt, že lidé bez do-
mova a většinová společnost spolu často obtížně vycházejí. Cílem projektu bylo posunout vnímání pro-
blematiky bezdomovectví a vytvoření funkční komunity lidí, kteří se tomuto tématu chtějí blíže věnovat.
Žijeme spolu jako doma proto zábavnou a kreativní formou stmeloval karlínské obyvatelstvo s bezdomovec-
kou 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 Di-
vaDno, 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.

Tento projekt podpořila Era 
prostřednictvím Nadace VIA.

Představení souboru DivaDno: Experti. 

DivaDno: Pouliční show na Karlínských farmářských 
trzích.

Kuchaři a kuchařky bez domova.

Stavění příbytků.

PROJEKTY 
2012
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ZPÁTKY ZE DNA: ZAOSTŘENO NA ŽENY (12/2012 – 6/2014)
V prosinci 2012 jsme začali realizovat mezinárodní projekt Zpátky ze dna: zaostřeno na ženy. Sou-
částí rozsáhlého projektu, ve kterém se učíme ze zahraničních zkušeností a od kolegů v českém 
prostředí, je kvalitativní výzkum k potřebám žen bez přístřeší, pilotáž reintegračního programu pro 
ženy bez domova, tvorba manuálu práce s touto často přehlíženou skupinou a mediální kampaň.
Na závěr projektu v Praze proběhne mezinárodní konference, na níž budou představeny dílčí i finální výstupy.
Do projektu jsou kromě Jako doma zapojeny dvě české (Arcidiecézní charita Praha a Sdružení azylo-
vých domů) a tři zahraniční organizace (St Mungo, Kirkens Korshærs a Vailla Vakinaista Asuntoa Ry).

PROJEKTY 
2012

Zaostřeno na ženy. Sociální podnik na opravu kol ve Velké Británii.

Setkání k tématu bezdomovectví.
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