
Zaostřeno na 
ženy bez domova, 
neviditelné 
superhrdinky. 

                  Stojíme

Výroční zpráva 2014

Jako doma – Homelike, o. p. s. 

na jejich
straně.
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Naše cíle

 — 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 

Základními cíli 
obecně prospěšné 
společnosti Jako doma 
jsou zejména: 
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„Nejsme 
neviditelné!“ říkají ženy bez domova.

Ženy bez domova. Ještě donedávna pro 
většinu společnosti zcela neviditelné, ale 
časy se mění! A tak přicházejí superhr-
dinky a/nebo kuchařky bez domova, aby 
vzkázaly společnosti, jaké jsou, co umí 
a jaké mají názory.

Rok 2014 jsme otevřeli nad očekávání vydařeným 
benefitem na podporu Kuchařek bez domova. Ná-
vštěvníci, kteří přišli kuchařky podpořit, mohli ochutnat 
skvělé veganské jídlo z jejich dílny nebo si prohlédnout 
fotografickou výstavu Můj svět, na které se ženy bez 
domova podílely.

V létě se na pražské náplavce objevily Superhrdinky 
bez domova, aby ukázaly svoje superschopnosti. 
Umění, bublinová šou, úklid do poslední skvrnky, 
věštění z ruky nebo třeba taneční koště šou, to vše 
vzbudilo nadšení návštěvníků i okolojdoucích. 

Před komunálními volbami, které byly nenávistně 
zaměřené proti lidem bez domova, jsme s kuchařkami 
bez domova začaly tisknout trička Jsem pouliční živel 
a společně jsme tak vzkázali, že solidarita mezi lidmi 
bez domova a s domovem existuje. Akce měla velký 
ohlas a workshop tištění triček na různých akcích 
pořádáme stále. 

Kromě toho tu máme Kuchařky bez domova, které 
pro vás rády a pravidelně vaří na různých místech 
Prahy. Mezi oblíbené akce bezesporu patří spolupráce 
s HotKarot.  Mrkev v rohlíku s omáčkami, které jsou 
vygenerované podle příběhů žen bez domova, je totiž 
fenomenální. 
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Realizované 
projekty

2014
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V květnu 2014 jsme ukončili mezinárodní projekt Zpátky 
ze dna: zaostřeno na ženy, jehož cílem bylo porozu-
mět a upozornit na fenomén ženského bezdomovectví. 
Součástí projektu byla setkání tematické sítě odborníků 
a odbornic, zahraniční stáže, kde jsme čerpali zkušenos-
ti a hledali cesty, jak je přenášet do českého prostředí, 
kvalitativní výzkum, který mapoval ženské bezdomovectví 
a potřeby žen bez domova. Kromě toho jsme vytvořili 
manuál Relaxace, reintegrace, revoluce, který shrnoval 
metodiku reintegračního programu pro ženy bez domova 
a genderově citlivá doporučení. Projekt taktéž zahrnoval 
mediální kampaň (videa k vidění na: https://www.you-

tube.com/watch?v=Xn1tK7Lflk8, https://www.youtube.
com/watch?v=wMRZ_rutJAs, https://www.youtube.com/
watch?v=hkVGIpZ6McM), která si kladla za cíl odstranění 
stereotypů, předsudků a mylných představ ve společnos-
ti, které se k ženám bez domova pojí. Tyto ženy samotné 
se do kampaně zapojily v roli rádkyň i realizátorek. Na 
závěr projektu v Praze proběhla mezinárodní konference, 
na níž byly představeny dílčí i finální výstupy projektu. 
Účastnili se kolegyně a kolegové ze zařízení ve Velké 
Británii, Finsku a Dánsku, kteří nám byli inspirací v myš-
lenkách, jak se situace žen dá zlepšit i u nás.

Zpátky ze dna: zaostřeno na ženy 
(12/2012 — 6/2014) 

http://jakodoma.org/wp-content/uploads/2014/08/manual_final.pdf
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DXn1tK7Lflk8
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DXn1tK7Lflk8
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DwMRZ_rutJAs
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DwMRZ_rutJAs
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DhkVGIpZ6McM
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DhkVGIpZ6McM


6

V roce 2014 proběhly následující aktivity:

 — Poslední setkání tematické sítě (28. 4. 2014), v rámci 
kterého proběhla evaluace fungování tematické sítě 
a představení výzkumu k ženskému bezdomovectví. 

 — Druhý běh tříměsíčního reintegračního programu pro 
ženy bez domova. Do programu jsme na pozici men-
torek zapojili ženy, které absolvovaly první běh kurzu.

 — Pokračování kampaně – převážně na sociálních sítích 
a také v pokračování Kuchařek bez domova. Ženy 
pokračovaly s rozdáváním uvařeného jídla ve veřejném 
prostoru a měly tak možnost pracovat s předsudky 
a stereotypy, které se k bezdomovectví obvykle váží. 
V této souvislosti byla uspořádána veřejná akce 23. 4. 
2014, na níž ženy představily i své příběhy. Dále pro-
běhla 2. dubna akce pro novináře a novinářky, během 
níž byla představena specifika ženského bezdomo-
vectví. Obě akce generovaly velký zájem médií.

 — Závěrečná mezinárodní konference, která proběhla 19. 
května 2014. Dopolední blok se věnoval především 
představení kvalitativního výzkumu na téma ženského 
bezdomovectví, který byl v projektu realizován, a sdí-
lení zahraničních zkušeností mezinárodními partnery 
projektu. Odpolední blok se skládal z workshopů na 
téma: pracovní příležitosti žen bez domova, kampaně 
k (ženskému) bezdomovectví a reintegrační programy 
a spolupráce s ženami bez domova.

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního 
programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.
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Násilí obchází domovy i ulice. Organizace pracující s že-
nami bez domova se často setkávají s oběťmi (sexuál-
ního) násilí a/nebo komerčního sexuálního zneužívání. 
Dosud však nebyly vyvinuty komplexní přístupy, které by 
měly za cíl těmto ženám pomoci. Proto jsme ve spo-
lupráci se dvěma českými partnerskými organizacemi 
(ROZKOŠ bez RIZIKA, In IUSTITIA ) a britskou organizací 
St Mungo’s realizovali projekt „Ženy sobě“. Kladli jsme 
si za cíl vyvinout nástroje pro práci se ženami v sociálně 
tísnivé situaci, které zažívají některou z výše zmíněných 
forem násilí. 

V roce 2014 proběhly tyto aktivity: 

 — Setkání odborníků a odbornic v oblasti bezdomovec-
tví a/nebo násilí na ženách nad následujícími tématy: 
podoby násilí na ženách bez domova a jaké strategie 
ženy bez domova vyhledávají, aby se násilí vyhnuly; 
prolínání témat bezdomovectví a práce v sexbyznysu; 
zhodnocení vzdělávacího programu pro ženy v tísnivé 
sociální situaci.

 — Mezinárodní workshop s názvem Zkušenosti organi-
zace St Mungo’s s pomocí a podporou ženám bez 
domova v Londýně.

 — Vzdělávací program pro ženy v tísnivé sociální situaci 
v Praze a Ostravě rozdělený do dvou bloků: 1/ od-
borně poradenský (podpora při hledání alternativních 
forem práce, jak najít zaměstnání, jak na dluhy, co 
dělat, když mi můj úředník nepomáhá, a další) a 2/ te-
rapeuticko-motivační (komunikační dovednosti, aser-
tivita a empatie, péče o sebe sama a další). Součástí 
programu byl víkendový výjezd pro účastnice kurzu. 

Ženy sobě 
(9/2013 — 6/2015) 

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím  
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního 
rozpočtu ČR.
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V srpnu 2014 začal projekt Společně pro ženy: pojďme 
o tom mluvit, který se zaměřuje na souvislost mezi tíživou 
sociální situací a genderově podmíněným násilím. Ženy, 
které jsou ohrožené sociálním vyloučením nebo se ocitly 
v obtížné sociální situaci, se častěji stávají oběťmi násilí, ať 
již ze strany partnerů nebo cizích mužů. Obě tyto situace 
se navzájem posilují. Ženám, které mají násilného part-
nera, hrozí častěji, že se ocitnout na ulici bez domova. 
Zároveň ženy, které již jsou bez domova, žijí v azylových 
domech nebo na ubytovnách, jsou častěji vystaveny ná-
silí. Projekt se proto zabývá násilím na ženách v kontextu 
chudoby. Částečně se také věnuje násilným osobám.
Cílovými skupinami jsou: ženy ohrožené násilím, veřej-
nost, neziskové organizace.

V roce 2014 proběhly následující aktivity:

 — Terapeuticko-aktivistický kurz pro mladé ženy ohro-
žené násilím s názvem Pošli to dál. Kurz začal v září 
2014 třídenním táborem, kde jsme se učily fotit, dělat 
komiksy a tisknout přes síto a také relaxovat. Pak ná-
sledovalo pět workshopů zaměřených na fotoreportáž, 
tvorbu videa, street art a výrobu zinů.

 — Videa a fotoreportáže jsou ke zhlédnutí na našem 
kanále na Youtube

 — V listopadu 2014 se na víkendovém výjezdu začala 
utvářet divadelní skupina, jejímž cílem bylo vytvořit 
z příběhů zúčastněných žen divadelní představení. 

 — Vedle aktivit zaměřených na veřejnost jsme v rám-
ci projektu měli možnost prostřednictvím supervize 
a školení v oblasti práce s mládeží, krizové intervence 
aj. posilovat kapacitu organizace.

Partnerem projektu je islandská organizace Samtok um 
kvennaathvarf, která provozuje azylové bydlení pro ženy, 
které zažily partnerské nebo rodinné násilí nebo znásilnění 
či jiné formy sexuálního násilí. Na projektu dále spolu-
pracuje i Intervenční centrum CSSP (Centrum sociálních 
služeb Praha), které v rámci programu VIOLA poskytuje 
poradenské sociální služby pro lidi, kteří mají konfliktní 
vztahy se svými blízkými.

Společně pro ženy: Pojďme o tom mluvit 
(6/2014 — 4/2016) 

Projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska  
a Norska v rámci EHP fondů.

https://www.youtube.com/channel/UCu5M1LEMXHiEMVDQ9AHM0rw
http://www.kvennaathvarf.is/English/
http://www.kvennaathvarf.is/English/
http://www.csspraha.cz/poradna-viola
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I v roce 2014 pokračoval projekt Kuchařky bez domova. 
Ženy bez domova vařily a za dobrovolný příspěvek po-
dávaly veganské, finančně dostupné jídlo na farmářských 
trzích, na náplavce a na kulturních akcích (např. Student-
ský jarmark UK, Zažít město jinak, Babí léto Bohnice). 
Ve druhé polovině roku jsme rozpracovaly cateringovou 
nabídku a začaly ji nabízet. Kuchařky bez domova při-
pravovaly občerstvení na konference a akce neziskových 
organizací (např. konference Kdo je tady expert?, snídaně 
pro Creative morning, vyhlášení cen Neuron, přípravné 
setkání Kongresu žen apod.). Kuchařky se účastnily 
školeních týkajících se hygieny, nápadů na recepty či jak 
rozpracovat cateringovou nabídku. Koordinátorský tým 
Kuchařek bez domova se účastnil pravidelného koučingu 
díky podpoře Nadace Via.

Před Vánocemi jsme uspořádaly crowdfundingovou akci 
Dělám radost kuchařkám bez domova na koupi profesio-
nální trouby. Vybrali jsme přes 80 000 Kč a troubu pořídili. 
Nákup trouby jsme také financovali díky crowdsourcingo-
vé akci Pražský vývar, kterou jsme s projektem Kuchařky 
bez domova vyhráli.

Co projekt poskytuje:

 — reintegraci žen bez domova na trh práce
 — posilování žen bez domova v jejich schopnostech, 
zvyšování sebevědomí, emancipaci

 — finanční příjem
 — bourání předsudků díky přímému kontaktu žen bez 
domova a veřejnosti

Projekt probíhal v roce 2014 díky podpoře Nadace Via, Slovak-Czech 
Women’s Fund, Nadace Orlických, Freshbedýnek, Bajkazylu, Farmář-
ským trhům Jiřího z Poděbrad, farmářským trhům na Náplavce, finanč-
ním darům a dobrovolnické práci. Pokud se vám líbí projekt Kuchařky 
bez domova, podpořte nás i vy svojí prací nebo finančním příspěvkem: 
jakodoma.org/podporte-nas/

Kuchařky bez domova 
(průběžně)
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V roce 2014 realizovala organizace Jako doma ve spo-
lupráci s Platformou pro sociální bydlení sérii diskuzích 
zaměřených na opomíjená témata problematiky bez-
domovectví. Diskuze se konaly v kavárně Potrvá, byly 
moderovány redaktorkou a redaktorem Nového prostoru, 
účastnili se jich jak lidé bez domova, tak lidé, kteří pracují 
v oblasti služeb pro osoby bez domova.  Výstupem 
diskuzí je publikace Nemám domov, ale mám svůj hlas, 
která vyjde v roce 2015 a je zaměřena na zapojení lidí bez 
domova do prosazování svých práv. 

Oblasti, o kterých jsme si povídali, jsou následující: jak 
mluvíme o lidech bez domova („nejsem bezdomovec“), 
ženy bez domova, bydlení je právo (zapojení do diskuzí 
o sociálním bydlení), jiná (kritická) sociální práce, pravidla 
azylových domů a jiných služeb, možnosti je využívat 

a mladí lidé bez domova. Na závěr projektu se uskutečni-
la konference za široké účasti osob bez domova. Kon-
ferenci navštívili také naši přátelé z maďarského spolku 
Město patří všem (někdy také překládaná jako Město 
pro všechny – Á Város Mindenkié), který sdružuje lidi bez 
domova. 

Projekt byl realizován ve spolupráci a za finanční podpory  
Friedrich-Ebert-Stiftung. 

Diskutujeme: O čem se v oblasti bezdomovecví nemluví
(01 — 12/2014)
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Tým 
v roce 2014 Lucie Bubeníková

Kristýna Ciprová
Alexandra Doleželová
Rad Hetmánková
Michal Hokynek 
Michaela Koláčková
Jitka Kolářová
Vlasta Stulíková
Lucie Tůmová
Lenka Vrbová

Statutární orgán 
Alexandra Doleželová – ředitelka

Správní rada
Zuzana Brodilová – předsedkyně
Kristýna Ciprová
Markéta Štěpánová

Dozorčí rada
Martina Doležalová – předsedkyně
Magdalena Hornová
Rad Hetmánková 
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Kontakty

www.jakodoma.org 
info@jakodoma.org 
www.facebook.com/jakodomaos 

Sídlo organizace 
Holečkova 63
150 00 Praha 5

Kontaktní adresa
Vinohradská 146
130 00 Praha 3
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Finanční 
část

Dotace a dary

Poskytovatel Účel dotace Výše dotace v Kč Zdroj dotace

Individuální dárci provoz kuchyně, provoz organizace, 
spolufinancování projektů

174 416,20 Individuální dárci

Friedrich-Ebert-Stiftung Diskutujeme o čem se v oblasti  
bezdomovectví nemluví

24 850,00 Friedrich-Ebert-Stiftung

Jako doma provoz kuchyně,  
pokrytí nákladů projektu

425 988,00 zisk z vedlejší činnosti – 
Kuchařky bez domova

Nadace Via –  
Lepší byznys

rozjezd sociálního podniku –  
Kuchařky bez domova

300 000,00 UniCredit Foundation

Nadace Via Kuchařky bez domova 53 525,24 T-Mobile

NROS Společně pro ženy –  
pojďme o tom mluvit

406 294,54 EHP fondy z Islandu,  
Lichtenštejnska a Norska

Nadace Orlických rozjezd sociálního podniku – Kuchařky 
bez domova, nákup automobilu

95 232,00 Nadace Orlických

SCWF Kuchařky bez domova 99 800,00 SCWF

MPSV – OPLZZ Zpátky ze dna:  
zaostřeno na ženy

866 486,58 prostředky ESF  
a státní rozpočet

MPSV – OPLZZ Ženy sobě 1 216 767,86 prostředky ESF  
a státní rozpočet

Výkaz zisků a ztrát k nahlédnutí zde
Rozvaha 2014 k nahlédnutí zde

http://jakodoma.org/wp-content/uploads/2015/12/V%C3%BDkaz-zisk%C5%AF-a-ztr%C3%A1t_JD_2014.pdf
http://jakodoma.org/wp-content/uploads/2015/12/Rozvaha_V%C3%BDrovn%C3%AD-zpr%C3%A1va_2014.pdf


Jako doma děkuje všem dárcům, jak 
nadacím a fondům, tak všem individuálním 
dárcům, kteří nás pravidelně podporují! 

Dále děkujeme všem dobrovolníkům 
a dobrovolnicím, kteří se do práce Jako 
doma zapojili bez nároku na honorář, 
nebylo jich málo. 

Jako doma by nemohlo existovat bez 
spolupráce s ženami v tísnivé sociálni 
situaci, které se zapojují do realizace 
aktivit organizace a jejich plánování. 

www.jakodoma.org


