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Tato zpráva shrnuje klíčové jevy v životech žen, které se ocitly anebo dlouhodobě 
setrvávají v tíživé sociální situaci. Zkoumané ženy zde samy identifikují časté rizikové 
situace a bariéry na cestě k zotavení, které jim brání v dlouhodobém zlepšení své 
situace. Mezi tyto překážky patří mimo jiné diskriminace, násilí a nenávist okolí. 

Metoda
Skupinový rozhovor se ženami v tísnivé sociální situaci proběhl dne 9. 2. 2014 v komunitním centru 
Prádelna. Přítomno bylo devět žen, které zažívaly různý stupeň obtíží v oblasti práce, bydlení, fyzického 
a psychického zdraví, právních a sociálních problémů (dluhy, zažitá diskriminace, násilí apod.) či při práci 
v sexbyznysu. Účastnice rozhovoru ve věku 21 až 70 let byly převážně obyvatelkami ubytoven a azylových 
domů pro ženy.
 Skupinový rozhovor byl moderován za účelem zmapování klíčových témat a bariér k zotavení a řešení 
sociální situace. Participantky se v průběhu fokus group nejprve vyjadřovaly ke klíčovým slovům, toto 
šetření následovalo moderovanou diskusí. Rozhovory byly nahrávány na diktafon a klíčová sdělení byla 
taktéž zaznamenána formou psaných poznámek.

Participantky projevovaly o zkoumané téma živý zájem. Diskuze byla místy bouřlivá. 
Možnost mluvit o svém tématu vzbuzovala v ženách zvýšený zájem o řešení vlastní situace. 
Dynamika ve skupině byla spíše vzájemně podpůrná. 

Průřezová témata

1. Situace žen a její specifika 
Skupina identifikovala situaci žen jako rozdílnou od situace mužů. Rozdíly popsala následovně:
Na ženu jsou kladeny vyšší nároky, jsou vystaveny genderové diskriminaci na trhu práce a jsou ve větší 
míře vystaveny násilí. Ženy mají navíc zodpovědnost za děti, jsou společensky nuceny být zodpovědné 
a z těchto důvodů mají omezenější možnosti řešení své situace. Skupina dále uvedla, že ženy jsou silnější 
než muži, ale jsou finančně hůře hodnoceny, současně jsou vystaveny zvýšenému psychickému tlaku 
v dobách, kdy nejsou schopny pečovat o rodinu. 

2. Subjektivní prožívání sociální tísně
Skupina popsala prožívání sociální tísně následovně: 
Žena v tísni prožívá beznaděj, strach, úzkost, nedůvěru, prázdnotu, je vystavena nenávisti okolí 
a opovržení, může sama zažívat nenávist ke společnosti, prožívá ale také naději a vyhlídky na lepší zítřek, 
může se odrazit ode dna, zažívá psychickou únavu, potřebuje oporu, vůli a štěstí. Ke změně je třeba vnější 
pomoc, sama trvalou změnu nezvládne. Žena v tísni zažívá také urážky v hromadné dopravě, odsouzení 
veřejností a nenávist. Tato nenávist souvisí se zjevným faktem, že využívá služeb pomoci (Charita, Naděje) 
a že je viditelně chudá. Skupina se shoduje, že tato vnější nenávist se s postupem posledních let zhoršila. 

3. Ženy a riziko fyzického násilí a nechtěného sexu
Skupina popsala, situace, kdy jsou ženy v tísni často vystaveny rizikům:
Ženy v tísni často činí ukvapená rozhodnutí ae kroky, které mohou ublížit, či situaci ještě hlouběji 
zkomplikovat. Mezi tyto činy respondentky zařadily sex za úplatu, užívání alkoholu a drog, krádeže, 
a trávení času s „partou“, přičemž skupina popsala, že tyto jevy často v počátku plnily funkci strategie 
přežití. Objevila se však i reakce, která zdůrazňovala volbu ženy a její rozhodnutí poskytnout sexuální 
službu, jenž ji pomohla vyřešit problém. Akcentována byla aktivita ženy a její rozhodnutí. 



 Skupina dále identifikovala, že žena v tísni je zranitelelnější, ve větším riziku, že bude manipulována 
a vystavena zvýšenému nebezpečí zneužití (nucená prostituce, nucené krádeže, odebrání peněz 
z prostituce a odebrání sociálních dávek partnerem / mužem). Skupina popsala, že toto ubližování se 
časem normalizuje a oběť jej začne pokládat za standardní každodennost, což vede k dlouhodobému 
snášení zneužívání a k neochotě situaci měnit. V tomto kontextu skupina dále uváděla nechtěný sex 
a domácí násilí jako normu života na ulici / bez domova. 
 Skupina popsala dynamiku, kdy hlubší propad do potíží / bezdomovectví relativně rychle koreluje 
s vyšší mírou zažitého násilí a bití. Toto násilí se objevuje i v rámci konkurenčního boje mezi ženami v sex 
byznysu, v rámci bezdomovecké komunity (násilí, výhružky, rvačky) a v rámci partnerského života. 

„Byla jsem na ulici, měla jsem tehdy partnera, třískal mě, ale říkala jsem si, že když odejdu, 
tak budu na všechno sama, radši se nechat než bych odešla.“

Dostupné formy ochrany proti zmíněným rizikům a násilí, tak jak je popsala skupina, byly zejména: 
pomoc policie, soběstačnost, obezřetnost, samota a do jisté míry i vzájemná pomoc. Skupina 
neidentifikovala žádnou sociální službu, na kterou by se v takové tísni mohla obrátit. 

4. Diskriminace
Prvky diskriminativního zacházení skupina popisovala opakovaně:
Převládala zkušenost diskriminace na trhu práce z důvodu sexuální orientace, barvy pleti, pohlaví 
a fyzického vzhledu. Dále zaznělo diskriminativní jednání při jednání s úřady. Např. dvěma spolubydlícím 
ženám nebyl uznán příspěvek na bydlení se sdělením, že nejsou pár. 

5. Násilí z nenávisti a verbální násilí
Prvky nenávistného zacházení skupina popisovala opakovaně napříč rozhovorem a většinou nabíraly 
následujících podob:
Fyzickéa verbální napadení policií, a šikany policií: „Po tom, co mě nachytali v obchoďáku na záchodech, 
mi policista ustřihl rožek občanky,“ dále šikana pracovníků ostrahy v obchodních centrech, verbální 
urážení a pohrdavé jednání ze strany pracovníků úřadů, fyzické a verbální násilí ze strany veřejnosti ve 
veřejném prostranství a prostředí MHD.

6. Potřeba informační a právní podpory při jednání z úřady
Témata informační a právní podpory se objevovaly napříč rozhovorem a týkaly se zejména situací 
spojených s neadekvátními či odmítavými reakcemi a služeb a úřadů, například při vyřizování dokladů 
a sociálních dávek, dále nevstřícných, pohrdavých a ponižujících reakcí úředníků. Často byl zmiňován 
kolotoč při ztrátě občanského průkazu (OP). Bez OP není poskytnuta dávka hmotné nouze ani ubytování, 
bez peněz nelze vyřídit OP, při ztrátě rodného listu nelze vyřídit OP, při pobytu mimo území bydliště často 
nelze vyřídit OP (klienti jsou posíláni „domů“), přičemž na tuto cestu nemají peníze, anebo kvůli zažitému 
traumatu „domů“ nechtějí, mají pocit „přepinkávání“ z úřadu na úřad. Dále se objevovalo téma upírání 
informací ze strany úředníků a pocit šikany. 
 Skupina si nebyla vědoma služby, instituce či osoby, na kterou by se v takových situacích mohla 
obrátit. Řešení úřední šikany reprezentoval spíše postoj: „Člověk se musí naštvat a nebát se jít až 
nahoru a stěžovat si.“ Převládal tudíž pocit individuální zodpovědnosti pro získání anti-diskriminačního 
a podpůrného přístupu při jednání s úřady a službami.



7. Nebezpečí při pobytu na ulici
Účastnice rozhovoru udávaly pobyt na ulici jako rizikový z následujících důvodů: 
Napadení, okradení, urážky ze strany veřejnosti a ohrožení ze strany mužů (odebírají ženám dávky). Dále 
popsaly riziko sexuálního zneužívání a znásilnění. Se setrváváním v sociálně obtížných situacích taktéž 
korelovala zvýšený tlak na psychické zdraví a pocit beznaděje. V tomto kontextu byla popsána i kriminalita 
v rámci bezdomovecké komunity (krádeže, násilí). Toto sdělení korelovalo s požadavkem na služby 
specifické ženám (viz.následující odstavec).

8. Dostupné versus žádané služby pro ženy v obtížné situaci:
Skupina mezi současnými centry pomoci vyjmenovala:
Noclehárny, loď Hermes, zařízení Charity, Armády Spásy a Naděje. Nicméně ženy hodnotily kvalitu těchto 
zařízení jako kapacitně nedostatečnou, hygienicky nedostatečnou a nedostatečnou z hlediska osobního 
bezpečí a trvalého řešení situace. 
 Ženy by uvítaly hygienicky vyhovující prostředí, finanční lékovou podporu, systematický přístup 
ze strany soc. pracovníků v těchto zařízeních, specifický prostor či čas vyhrazený ženám, prostor 
k odpočinku, vykonání hygienických úkonů, k vyprání, relaxaci, volnočasovým aktivitám, a dále prostor, 
kde se dají vyhledat informace a podpora. Zmíněna byla taktéž potřeba přístupu k internetu a telefon.

9. Řešení akutního stavu
K řešení akutního tísnivého stavu, je dle žen v obtížné situaci potřeba:
Čas k odpočinku a načerpání sil, bezpečné místo a zejména odvaha. Důležité je také zvýšení sebevědomí, 
volnočasové a smysluplné aktivity, pomoc druhého člověka, ať už profesionála nebo přítele, dobré vztahy, 
učení a informace. Ženy dále identifikovaly potřebu podpory úřadů, vstřícnost ze strany úředníků, potřebu 
kvalitních sociálních pracovníků, lidský přístup, naslouchání, pokus o pochopení, pohled z očí do očí. 
Skupina dále identifikovala potřebu zastání, podpory a poskytnutí informací v době konfliktu či neshody 
s úředníky. 

Bariéry a práce
Ve skupinovém rozhovoru zazněla následující klíčová témata, která přímo souvisela s nemožností 
nalézt  stabilní zaměstnání, jež majoritní část skupiny považovala za jedinou možnou cestu 
k trvalému řešení jejich tísně: 
 •	 	Rasismus,	homofobie,	projevy	nenávisti,	odsouzení	ženské	maskulinity,	odsouzení	fyzického	vzhledu	

a související diskriminace na trhu práce – ženy, které byly viditelně maskulinní, viditelně chudé, 
anebo rozpoznatelně lesbické, popisovaly sníženou ochotu vstupovat nebo znovuvstupovat na trh 
práce ze strachu z diskriminace či odsouzení.

 •	 	Záznam	v	trestním	rejstříku	a	práce	–	ženy	s	trestní	minulostí,	popisovaly	míru	beznaděje	v	souvislosti	
s nemožností zapojení či znovuzapojení do pracovního trhu.

 •	 	Pracovní	právo	a	jeho	porušování	–	ženy	popsaly	různé	obtíže	v	existujících	pracovních	poměrech	
a brigádách: nedodržení minimální hodinové mzdy, porušování pracovního práva a pracovních smluv 
ze strany zaměstnavatele, nevyplacené mzdy.

 •	 	Práce	a	chronická	nemoc	a	jiná	zdravotní	omezení	při	práci	–	ženy	zmínily	nemožnost	nalézt	práci	
a trvale svou situaci řešit, pokud podléhaly zhoršenému zdravotnímu stavu (např. hepatitis C) anebo 
při nějakém postižení. 

 •	 	Další	případy,	které	komplikují	ženám	v	tísni	vstup	na	trh	práce,	a	tudíž	trvalé	řešení	jejich	situace,	
zahrnují obavu z exekuce platu a tudíž zhoršení finanční situace, současně se strachem ztráty sociální 
podpory jako jediné jistoty.



„Co by mi pomohlo“:
Skupina vyjádřila zájem o pomoc, informace a vzdělávání v následujících okruzích / tématech:
•	 Psychika,	únava,	ztráta	motivace	jako	důsledek	dlouhodobých	obtíží
•	 Soběstačnost	jako	prevence	násilí		/	pobytu	na	ulici
•	 Dluhy	a	exekuce
•	 Bydlení	–	možnosti	a	právo
•	 Hledání	práce	–	možnosti	a	právo
•	 Nároky	ze	sociálního	systému	–	za	jakých	podmínek	mohou	být	upřeny	(příspěvek	na	bydlení)
•	 Jak	komunikovat	s	potenciálními	zaměstnavateli,	jak	„vyplnit“	díry	v	životopise
•	 Kvalitní	trávení	volného	času	
•	 Kariérní	poradenství	–	jak	se	ucházet	o	práci	
•	 Kurzy	a	rekvalifikace
•	 Finanční	plánování	
•	 Zlepšení	schopnosti	komunikace


