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Jídelna Kucharek bez 
domova otevrena!
Ve středu 22. března se slavnostně 
otevírala Jídelna Kuchařek bez domova. 
Sídlí v Brožíkově 6, kousek od pražského 
Andělu. V kuchyni se od brzkých ranních 
hodin kmitalo, aby zvědaví a hladoví ná-
vštěvníci a návštěvnice, kteří přišli na oběd, 
odpolední svačinku nebo večeři, dostali 
svou porci včas a aby si na ní pochutnali. 
V nabídce byly boloňské špagety a čočková 
polévka jako hlavní jídlo, k tomu pohankový 
salát pro ty, kdo raději něco lehčího, dále 
slané zeleninové koláče (quiche), chlebíčky 
a něco sladkého. Během dne se prodalo 
asi 110 porcí, a k tomu ještě nepočítaně 
polévek a ostatních dobrot. Počet porcí 
skvěle vyšel, protože chvilku před zavírač-
kou v sedm hodin se prodával poslední 
chlebíček.

Před otevřením si tým jídelny udělal malou 
oslavu s nealkoholickým šampaňským. 
A hned po otevření se pak jídelna zaplnila 
a dveře se v ní netrhly víceméně až do 
večera, v některých chvílích kolem oběda 
a večeře se občas i vytvořila fronta. Lidé si 
pak jídlo odnášeli s sebou nebo se kolegi-
álně střídali na židlích a okenních parape-
tech.

Jídelna také zažila velký zájem médií – od 
České televize a rozhlasu až po několik vel-
kých deníků a dalších. Novináři a novinářky 
často chtěli natáčet přímo v kuchyni, a tak 
jste mohli vidět kameru, jak se skoro noří do 
hrnce na sporáku nebo sleduje, jak se dává 
koláč do trouby.

 … a bistro se 
spustilo
22. března 2017 v 10:40 jsme otevřeli dveře 
do našeho malého, ale krásného bistra, 
před otvíračkou jsme si všimly, že venku 
postávají první nadšenci a naši zákazníci. 
Měli jsme navařeno a vitrína byla skoro na-
plněna slanými i sladkými dobrůtkami. K pití 
jsme připravili domácí mošt (citronáda, 
jablečná) a bistro se spustilo. Na baru byla 
Nikol a Helča a občas se tu tam a sem mih-
la Zuzka, v kuchyni byla naše milá provozní 
Terezka a kuchařka Eva a cukrářka Kačka. 
Vcelku to byl náročný a dlouhý den.

Nikss

Pokud jste v Jídelně ještě nebyli, přijďte 
se podívat: jídlo je dobré, zdravé a cenově 
dostupné, interiér je krásný a osobitý. Na 
jeho podobě pracovali lidé z ateliéru MARS, 
kteří k vybavení a ozdobení jídelny recyklo-
vali nejrůznější materiály: prázdné skle-
něné lahve, staré kuchyňské náčiní nebo 
nábytek, a dali jim novou podobu. Jídelna 
tak kromě dobrého jídla a podpory žen se 
zkušeností s bezdomovectvím nabízí i eko-
logický přesah.

Jsme moc rádi, že se jídelnu podařilo 
otevřít, skoro jsme tomu ani v den otevření 
nemohli věřit. Ale podařilo se, díky úsilí 
všech lidí do projektu zapojených. Takže 
nezbývá než poděkovat a těšit se na šťast-
nou a chutnou budoucnost.

Jitka

Co clovek, to príbeh, 
co príbeh, 
to pruvodcovská trasa
Možnost poznat město z jiného úhlu, 
očima lidí bez domova, se už asi rok 
nabízí i v Brně – díky kolektivu Brnem 
s lidmi bez domova. Je to volné usku-
pení lidí, kteří se do organizování pro-
hlídek nadšeně pustili. Brnem s lidmi 
bez domova je další projekt, který lidi 
nu ulici bere jako lidi, jejichž dovednosti 
je třeba respektovat a ocenit, a který se 
odehrává mimo častý rámec sociální 
práce odborník – klient.

O tom, jak všechno vzniklo a jak 
prohlídky probíhají, povídá jedna ze 
zakladatelek Markéta.

Kdo, kdy a proč s průvodcováním začal?

S myšlenkou prohlídek přišla naše kama-
rádka Kristýna, která měla v rámci projektu 
Akumulátor realizovat nějaký svůj vlastní 
nápad, projekt. Původní myšlenka byla tedy 
udělat pár prohlídek pro kamarády a brát to 
spíše jako jednorázovou akci. Šlo primárně 
o to, aby byl průvodcům, kteří trávili nebo 
tráví nějakou část svého života na ulici, 
vytvořen prostor, kde budou moci vyprávět 

svůj příběh, a bude tak možné přispět k na-
bourání stereotypů, které se s problémem 
bezdomovectví pojí. 

Týna mě oslovila, jestli bych jí s projektem 
nepomohla, a jelikož se mi nápad moc líbil, 
neváhala jsem a souhlasila. Postupně se 
začali zapojovat další naši kamarádi a je 
nás teď už dokonce sedm. Pracovat na pro-
hlídce jsme začali v březnu minulého roku, 
kdy jsme našli naši první průvodkyni přes 
brněnské sociální kurátory. První prohlíd-
ky začaly v květnu a vzhledem k velkému 
zájmu a povědomí o nich jsme se rozhodli 
v prohlídkách pokračovat. 

Na facebooku píšete, že myšlenka vznikla 
v projektu Akumulátor, můžete ho přiblížit?

Projekt Akumulátor je několik víkendových 
školení, která jsou určena pro 
mladé aktivní lidi. Seznamuje 
účastníky s možnostmi, jak mě-
nit věci ve svém okolí. Účast na 
projektu je určitě dobrá cesta, 
jak si takové problémy vůbec 
uvědomit, přemýšlet nad nimi 
a začít je řešit. V neposlední 
řadě je to také možnost, jak 
potkat jiné aktivní lidi z různých 
koutů nejen ČR, a navazovat 
tak nové kontakty a přátelství.

S kolika lidmi teď spolupracuje-
te a jak nové průvodce a prů-
vodkyně získáváte?

Právě teď máme dva průvod-
ce – muže. Naše první paní 
průvodkyně Jana, se kterou 

jsme prohlídky zahájili, se přesunula z Brna 
do Olomouce, a není tak pro ni možné dál 
provádět. Právě paní průvodkyni Janu jsme 
našli přes sociální kurátory města Brna 
a dále jsme sháněli průvodce například 
na akcích Food not bombs na Moravském 
náměstí nebo jsme oslovovali prodejce No-
vého Prostoru. V budoucnu také plánujeme 
navštívit azylové domy.
 
Zaznamenali jste, že by se nějak lišily trasy, 
které provádějí ženy a muži?

Prohlídky všech našich průvodců se liší. 
Každý z nich prožil jiný příběh, se kterým se 
pojí i různá místa, tudíž vznikají různé trasy. 
 

Rychlé rande 
na Jednom svete
V úterý 14. 3. se v rámci filmového festivalu 
Jeden svět konala v pražské Lucerně akce 
Speed dating bez domova. U stolů v divác-
kém centru Jednoho světa seděli průvodci a 
průvodkyně z organizace Pragulic a Kuchař-
ky bez domova, s nimiž si zájemci mohli 
během pěti minut popovídat o tom, co je za-
jímá, a pak se přesunout k dalšímu stolu na 
další krátký rozhovor (speed dating doslova 
znamená rychlé rande). Průvodci a Kuchař-
ky nejčastěji mluvili o své práci ve zmíně-
ných organizacích. Zájemců o rozhovory 
bylo tolik, že se nestačili všichni prostřídat.

Helena, která na akci zastupovala Pragulic, 
si pochvalovala, že bylo příjemné popoví-
dat si a propojit se s lidmi, kteří se o téma 
zajímají, ale třeba ještě nebyli na prohlídce. 
„Byli to lidé všeho věku. Taky se mi líbilo, že 
starší lidi měli zájem. Mám zkušenost, že 
hodně starších lidí odsuzuje lidi na ulici.“
Speed dating navázal na film Divadlo života 
o tom, jak šéfkuchaři v Miláně vaří pro lidi 
bez domova a uprchlíky z jídla, které by se 
jinak vyhodilo.

Helena a Jitka

 „i to je ŽIVOT …“
Tento název nesla veřejná akce, která se 
uskutečnila v prostorách havlíčkobrod-
ského vlakového nádraží dne 9. 3. 2017. 
Byla zaměřena na přiblížení života lidí bez 
přístřeší. Na celé akci se podílely organi-
zace působící v okrese Havlíčkův Brod, jež 
přímo pracují nebo přispívají svojí činností 
lidem bez přístřeší. Konkrétně se jedna-
lo o Potravinovou banku Vysočina z. s., 
Semitam s. r. o., Městský úřad Havlíčkův 
Brod a Spektrum - Kontaktní a poradenské 
centrum v oblasti drogové problematiky. 

Každý, kdo procházel nádražní halou, si 
mohl dát teplou polévku a čaj, nebo také 
utopence a sušenky, dle chuti. Součástí 
akce byla výstava nádherných fotografií 
z cyklu známého českého fotografa pana 
prof. Mgr. Jindřicha Štreita, dr. h. c., „Kde 
domov můj“, zobrazující život lidí na ulici. 
Výstava byla doplněna poutavými příběhy 
těch, kteří si život na ulici vyzkoušeli na 
vlastní kůži. Ten, kdo si prohlédl výstavu 
a přečetl příběhy, se mohl ještě začíst do 
Bezdomovin, volně přístupných na lavič-
kách.

Akce tohoto typu se konala v Havlíčkově 
Brodě poprvé a těšila se velkému zájmu ze 
strany veřejnosti. 

KPC Spektrum Žďár nad Sázavou

Příběhy z výstavy si můžete přečíst na 
straně 2, pozn. red.

Denní centrum pro ženy 
mění otvírací dobu

Pozor, pozor, pražské Nízkoprahové 
denní centrum pro ženy v Žitné 35 
zkracuje svou otvírací dobu. 

Nově bude otevřeno od pondělí do 
pátku od 7 do 12.30 hodin (víkendy 
zavřeno).

Dokončení rozhovoru na straně 2
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Jací lidé chodí na prohlídky? V Praze to 
bývá mix místních i turistů, je to podobné 
i v Brně?

V počátcích navštěvovali prohlídky spíše 
naši známí, ale postupem času se skladba 
návštěvníků rozrůznila. Většina návštěv-
níků je ale z Brna, nebo zde minimálně na 
nějakou dobu pobývá. Chci tím říct, že turisty 
na prohlídkách nevídáme a ani bychom pro-
hlídky nechtěli prezentovat jako turistickou 
atrakci. V rámci prohlídek jde hlavně o sdělo-
vaný příběh a otázky ze strany návštěvníků 
související se životem na ulici konkrétního 
průvodce.

Na facebooku píšete, že nemáte pevnou, ale 
doporučenou cenu za prohlídku. Nechávají 
si všechno průvodci, nebo se o peníze nějak 
dělíte?

Našim cílem je, aby prohlídky byly dostupné 
komukoliv, proto nemáme přesně stano-
venou cenu. Je na každém, kolik přispěje, 
přestože jsme stanovili doporučenou cenu 
sto korun – je pořád doporučená. Všechny 
peníze dostávají průvodci. 

Podnikáte s průvodci a průvodkyněmi ještě 
něco dalšího?

Momentálně pouze prohlídky, ale do budouc-
na plánujeme další akce. Například jeden 
z našich průvodců píše básně, a tak pře-
mýšlíme, že bychom uspořádali nějaké čtecí 
odpoledne. Taky bychom rádi v dohledné 
době uspořádali panelovou diskuzi na téma 
ženského bezdomovectví.

Jaké máte plány do budoucna? 

Chceme rozšířit naši činnost i mimo samot-
né prohlídky, jak jsem již zmínila panelovou 
diskuzi a čtení básní jednoho z našich 
průvodců. Jednak chceme dělat různé akce 

pro širší veřejnost, jako právě diskuze, 
výstavy a podobně, a jednak také akce pro 
lidi bez domova, přičemž se to bude určitě 
do jisté míry překrývat. Rádi bychom vytvořili 
svépomocné skupiny, kde by si lidé bez 
domova mohli řešit témata podle toho, co je 
samotné zajímá. Dále bychom chtěli pořádat 
workshopy na různá témata, kurzy vzdělá-
vání a školení. Musím říct, že plánů máme 
opravdu mnoho. V první řadě je pro nás teď 
důležité stanovit si, na které z nich se zamě-
říme, a začít na nich postupně pracovat. 

Můžete přiblížit situaci s bydlením a nebydle-
ním v Brně? Rozjel se u vás projekt housing 
first, podporovaný radnicí, dokážu si ale 
představit, že to pro všechny lidi v tísnivé 
sociální situaci nestačí.

Ano, projekt rapid-rehousing pracuje s ro-
dinami bez domova a snaží se vybraným 
padesáti z nich obstarat důstojné bydlení. 
Pokud nájemníci budou po čas jednoho roku 
bez problémů platit nájem, dostanou smlou-
vu na dobu neurčitou. Projekt je to skvělý 
a krásně ukazuje, jak je důležité mít stabilní 
bydlení a že pokud ho člověk získá, jednak 
udělá vše proto, aby si ho udržel, a jednak je 
pro něj daleko snazší zapojit se do nějaké-
ho „normálního“ fungování ve společnosti.  
Problém ale je, že byty jsou přiděleny pouze 
padesáti rodinám. V rámci mapování situace 
města Brna právě kvůli tomuto projektu bylo 
objeveno víc než 400 rodin bez dostatečné-
ho zázemí, a to nemluvím o jednotlivcích, 
kterých je v Brně stejně tak mnoho. 

Projekt, který má velký potenciál, je Symbios 
– sdílené bydlení v Brně. Pracuje s lidmi, 
kteří opouštějí dětské domovy, a jsou tak 
velmi ohroženou skupinou, co se týče bydle-
ní i kriminality a podobně. Symbios chce do 
bytů seskupovat mladé lidi, kteří právě opus-
tili dětské domovy se studenty Masarykovy 
univerzity, a nabídnout jim tak kromě bydlení 
inspirativní prostředí nebo práci. 

Ptala se Jitka

ANKETA Ke Škole ulice

Jak se slavilo letosní 
MDZ
Mezinárodní den žen pro mnoho žen pořád 
znamená nesmyslný svátek, kdy ženy dosta-
ly kytku a muži se pak mohli jít „beztrestně“ 
opít. Přitom MDŽ má bohatou historii, která 
neodkazuje k oslavám ženy jako takové, 
ale k boji žen za svá práva. Na začátku 
20. století (uvádějí se roky 1909 až 1911) se 
především textilní dělnice začaly bouřit proti 
špatným pracovním a platovým podmínkám 
a také žádat volební právo pro ženy. Na 
základě jejich protestů se pak začal připo-
mínat Mezinárodní den žen. Ten je od roku 
1975 každoročně slaven také Organizací 
spojených národů. MDŽ je tak připomenutím 
dlouhé cesty za rovnoprávnost žen, připo-
menutím, že také díky odvážným ženám ze 
začátku minulého století dnes mohou ženy 
studovat na vysoké škole, volit a být voleny, 
mohou mít rovný přístup téměř ke všem po-

Pryc s dluhy
Došla jsem do bodu, kdy jsem své dluhy 
začala cítit jako velký problém. To byl první 
krok na mé cestě z dluhů. Dalším krokem je 
návštěva dluhového poradce, nebo v mém 
případě dluhové poradkyně. Naše první 
setkání proběhlo v prostorách neziskové 
organizace Jako doma. Přišla jsem s velkým 
otazníkem v hlavě a trochou obav, jak to vše 
dopadne.

Byla jsem mile překvapená – vstřícné jed-
nání, ochota vyslechnout a poradit, co dále, 
jaké kroky mám podniknout. Ze schůzky 
jsem odcházela s třemi „domácími úkoly“: 
návštěva zdravotní pojišťovny, dopravních 
podniků a nakonec i soudu a založení dato-
vé schránky na poště.

Dalším krokem pro mne bylo to, že jsem si 
určila den, kdy to všechno budu vyřizovat: 
středa.

Na soudě (obvodní soud, který odpovídá 
místu trvalého pobytu) jsem si podala písem-
nou žádost o provedení lustrace žalob. Tak 
se dají zjistit veškeré žaloby a exekuce, kte-
ré jsou vedené vůči mé osobě. Na vyřízení 
mají 30 dnů. 

Na „své“ zdravotní pojišťovně jsem strávila 
asi dvacet minut. Paní za přepážkou byla 
vstřícná, jenom měla trochu problém s mým 
trvalým pobytem. Poštu mi totiž posílali na 
adresu trvalého pobytu, kde jsem se ale ne-
zdržovala – paní se tedy ptala, proč nemám 
zrušený trvalý pobyt, když tam nebydlím. 
Pošta se v současnosti považuje za doru-
čenou, když je ve schránce – nemusí být 
převzatá do vlastních rukou, a to i v případě 
pokut.  Jinak jsem dostala tři stránky dluž-
ných částek na zdravotním pojištění, pokyny 
pro placení pojistného a dlužných částek 

a žádost na splátkový kalendář. Pojišťovně 
je rozhodně lepší dluh splácet klidně po dvou 
stovkách, než se na to vykašlat úplně, aby 
viděli, že máte snahu to řešit.

Poslední kroky vedly do pražského doprav-
ního podniku v ulici Na Bojišti, kde jsem 
dostala dva lístečky s adresami na advokátní 
kanceláře, které mají na starosti žaloby na 
neplatící cestující. A zde jsem tak trochu 
narazila. Advokátní kancelář Brož – Sokol 
– Novák PKS Systém se nezdržovala na 
adrese, která byla udána na lístečku od DP. 
Co s tím?

V tomto momentě mi pomohla peer teréňač-
ka Zuzka, která taky pracuje v Jako doma. 
Poradila mi, že se mám vykašlat na běhání 
po advokátních kancelářích (ačkoliv nová 
adresa se dá zjistit na internetu) a že si mám 
dojít na poštu a založit si datovou schránku. 
To mi zabralo asi pět minut času. Výhoda je, 
že veškerá úřední korespondence jde tam 
a doba zpracování kratší, než když byste si 
to vyzvedávali osobně či poštou. Je třeba 
mít přístup na internet a pravidelně se do 
schránky koukat. 

Konečně jsem si to tedy oběhala, za což 
děkuji. Děkuji Zuzce za radu, Jako doma 
za to, že mi umožnili řešit dluhy s dluhovou 
poradkyní.

Co teď bude následovat? Čeká mě další 
schůzka s dluhovou poradkyní. Některé 
exekuce se totiž dají pozastavit, aby se ne-
zvyšovalo penále, na základě toho, že jsem 
v evidenci úřadu práce a nemůžu splácet 
dluhy. S tím by měla pomoci právě dluhová 
poradkyně. 

Jak to bude pokračovat, se dozvíte v někte-
rém dalším čísle.

Jinka

voláním, a mohou se rozhodnout, zda a kdy 
se chtějí vdávat a mít děti.

Letos se k MDŽ v Praze připojila i řada 
skupin a organizací, které pracují s ženami 
bez domova. 

V nízkoprahovém centru v Žitné ženy dostaly 
drobné sladké a kosmetické dárky. V desig-
nové dílně Metráž byl den otevřených dveří, 
kdy jste se mohli přijít podívat do dílny, jak 
všechno funguje, a popovídat si ženami, kte-
ré tu vyrábějí šperky a doplňky. No, a Jako 
doma se připojilo k akci ZaSTÁVKA – Den 
ženské solidarity, kterou na náměstí Míru 
pořádalo volné uskupení několika ženských 
organizací a kolektivů. Akce upozornila na 
nerovnosti žen a mužů v práci (ženy se 
dostanou jen k nižším pozicím, dostávají 
také v průměru o 20% menší plat než jejich 
mužští kolegové), na sexuální násilí, s nímž 
se ženy často setkávají, a také na chudobu, 
jíž jsou ženy častěji ohroženy. Pro akci také 
natočila Eva, jedna z Kuchařek bez domova, 
video o ženském bezdomovectví.

Jitka

Ahoj, předem bych chtěla upozornit na to, že téměř ničeho nelituji

Byla jsem chvíli v Praze, kde sme přišli o byt. V té době sem nebyla na drogách, ale už se to 
táhlo. Jela sem zpátky do Brodu, kde sem nechtěla a nechci být i teď. Po čase sem utekla 
zpátky do Prahy. Tam sem byla na ubytovnách, kde bylo hodně drog. Dva roky sem žila s al-
koholikem. Pořád nás odněkud vyhazovali. V létě sme utekli do zahradní kolonie nákladový-
ho nádraží, snad jediná byla v rámci možností slušná. Žila sem v dřevěný boudě, s dalšíma 
5 lidma a se psem, který rodil 2x do roka dalších 8 štěňat. Blízko od nás takhle žilo dalších 
5 bezdomovců. Žili sme z peněz ze sběren, někdy to bylo fajn, ale spíš převažuje to špatný. 
V zimě sme usínali při -25°C a probouzeli se do -10°C. Po dvou letech tohohle života sem 
otěhotněla a utekla odtud napořád zpátky do Brodu. Nejdřív do ubytovny, pak do azylovýho 
domu pro matky s dětma. Dnes bydlím ve svým bytě a mám klid. Zahrádky zbourali a teď je 
tam parkoviště, všichni co tam byli, sou ve stanech v lese. Už se tam nechci vrátit. Nikdy.

Mapa bez domova online a aktualizovaná >>

Mapa bez domova, o niž jsme vás před časem informovali a která nabízí přehled služeb pro 
lidi v sociálně tísnivé situaci, je na internetu a průběžně se aktualizuje. 
Na webu www.mapabezdomova.cz si můžete vyhledávat nejen sociální služby podle 
jejich zaměření (např. možnost se osprchovat, možnost dát si kávu nebo získat sociální po-
radenství) a hledání můžete filtrovat i podle toho, zda se jedná o službu pro muže či ženy. 
Mapa bez domova nyní pokrývá dvě města: Prahu a Ostravu. Mapu spravuje uskupení 
KRISA (Kritická sociální akce), na tvorbě se podíleli také organizace Jako doma a ASLIDO.

K aktuálnosti a přesnosti mapy můžete přispět i vy. 
Pokud zjistíte nějakou chybu, můžete ji nahlásit na emailu praha@mapabezdomova.cz 
nebo facebookovém profilu https://www.facebook.com/mapabezdomova.

Příběhy několika žen z výstavy „i to je ŽIVOT …“
>>>>>>
MŮJ domov bez domova

Jak se to vlastně stalo? Bylo mi 16 let, když jsem odešla z domu do Prahy s partou punke-
rů, za svobodou, za životem bez pravidel a povinností… Zpočátku to bylo fajn, jedna velká 
jízda. Bylo to super, nic jsem nemusela, nikdo mě nekomandoval, všichni mě brali takovou, 
jaká jsem. Poflakovali jsme se, somrovali na víno, pili a bavili se. Přespávali jsme, kde se 
dalo, většinou na squatech, když nás z nějakýho vyhodili, našli jsme další. Víno jsem brzy 
vyměnila za perník a tak se dostala do jiný party – party perníkářů. Bydleli jsme střídavě na 
ubytovnách, v létě přespávali ve vchodech domů, kde se dalo. Už mě ta svoboda nepřišla 
tak svobodná… Bylo mi smutno po našich, bývávala mi zima, strašná zima. Neměla jsem se 
kde umýt, neměla jsem svoje zázemí – jen tašku s věcma, kterou jsem nosila pořád s sebou. 
Pak přišel přítel a s ním i heroin. Svoboda byla ta tam, všechno se podřizovalo „dělání 
peněz“ na další dávku; kde spíme, nebo co jíme, šlo stranou. Klíčový byly hodiny, kdy heroin 
přestával účinkovat, a přicházely hnusný stavy absťáku. Tenhle zatraceně zakletej kolotoč 
dělání peněz, shánění matroše a chvilky úlevy, když jsme si dali, trval asi rok a půl. Naštěstí 
jsem z tohohle kolotoče vyskočila. Myslím, že hlavně díky tomu, že jsem nedávala život na 
ulici, nechtěla jsem žít jako ty starý smažky, který jsem denně potkávala. Cesta z drogovýho 
kolotoče nebyla jednoduchá, ale mám to všechno za sebou. Tenhle kus mýho života mi dal 
dar vážit si obyčejných věcí ve svým životě, protože vím, že nejsou samozřejmostí. 

Ahoj,

jmenuji se Lucie, je mi 23 let a mám za sebou dva roky na ulici. Někoho tam dostane alkohol, 
někoho hazard a mě tam dostalo nitrožilní užívání pervitinu. Bylo mi 20, a abych měla na 
drogy, kradla jsem. Protože mi bylo jedno, jestli vezmu měděný okap nebo vybílím mámě 
účet, skončila jsem na ulici. Postel jsem měla z polystyrénu, a abych se umyla, chodila 
jsem na veřejné záchody. Dostala jsem se do křížku se zákonem za krádeže zboží v obcho-
dech a za krádeže kol a tak. V zimě to pro mě byly muka. Myslela jsem, že se z toho nikdy 
nedostanu. Na ulici jsem ale potkala svého přítele, se kterým jsem dodnes, a máme spolu 
krásnou holčičku. To ona nám pomohla k důstojnýmu životu. Za tuhle zkušenost jsem ráda, 
protože si díky ní vážím střechy nad hlavou, sprchy, teplé postele… Snažím se pracovat, 
a i když mi braní drog dalo cejch feťáka, držím se!

PS: Život prožívejte, ne přežívejte

Pokud jste žena v sociální tísni a trápí vás dluhy, zastavte se za terénními peer pracovnicemi Jako 
doma, vždy v úterý od 16 do 18 hodin na adrese Vinohradská 146, Praha 3.

Workshop o participaci 
otevrel otázku zapojení 
uzivatelu a uzivatelek do 
sociálních sluzeb
Dne 16. 3. 2017 se v dopoledních hodinách 
konal workshop ve smíchovském Impact 
Hubu Praha na téma participace uživatelů 
a uživatelek sociálních služeb. Mluvilo se 
vlastně o tom, jak neziskové organizace mo-
hou do svého fungování zapojovat lidi, jimž 
nabízejí své služby.

Úvodem se představila pořádající organiza-
ce Jako Doma a následovalo kolečko, kde 
se představili ostatní účastníci a účastnice, 
kterých bylo asi třicet. Ve většině případů 
jsme se navzájem znali či spolupracovali 
v některých projektech. Zúčastnili se lidé 
z Prahy i mimo Prahu, lidé z nejrůznějších 
neziskových organizací i z Agentury pro 
sociální začleňování.

Workshop byl rozdělen na dvě poloviny s ob-
čerstvením od Kuchařek bez domova.

V první půli představila svojí práci organiza-
ce Jako Doma a to, jakým způsobem princip 
participace naplňuje (viz také další text k to-
muto tématu). Součástí toho bylo předsta-
vení peer terénní práce, kterou vykonávají 
ženy se zkušeností s bezdomovectvím. Vý-
hodou peer práce je osobní zkušenost, větší 
znalost terénu, možnost častější individuální 
práce a podpůrných rozhovorů.

V odpoledním bloku představili sebe a svojí 
participační práci ostatní účastnící se orga-
nizace, např. In IUSTITIA, Naděje, Asistence 
nebo Sananim, který se vlastně peer práci 
věnuje nejdéle. A to v případě Externích te-
rénních pracovníků, kteří se workshopu také 
osobně zúčastnili a představili se. 

Jaké jsou tedy výhody participace? Je to 
spolupráce lidí v různých situacích (např. 
s domovem a bez domova) a ne práce s lid-
mi jako s klienty, kdy je od sociálních pracov-
níků a pracovnic velmi často cítit hierarchic-
ký přístup k lidem v tíživé sociální situaci. Při 
participaci má každý člověk svůj hlas, může 
na sobě pracovat, zvyšovat si sebevědomí, 
naučit se důvěřovat, je respektován.
Bude jiné participovat s deseti lidmi a se 
třiceti lidmi, s lidmi v léčebné komunitě či 
s lidmi v aktuálně špatné sociální situaci. 
A určitě je dobré se zamýšlet i nad riziky.
Já však pevně věřím, že participační přístup 
má budoucnost a dokáže bourat různé lidské 
předsudky a mnohým nám pomoci.

Zuzka

Jak vypadá participace 
v Jako doma
Participace – spolupodílení, sdílení, 
spoluúčast. V sociální práci se používá 
ve smyslu zapojování uživatelů a uživa-
telek sociálních služeb do rozhodování 
o podobě těchto služeb. Předpokladem 
je partnerský přístup a respekt. Uživate-
lé a uživatelky jsou chápání jako experti 
na svou vlastní situaci, protože ji sami 
znají nejlépe. Zapojují se do fungování 
organizace, která jim má pomáhat, ať 
už v rozhodování, komunikaci s médii, 
získávání peněz na provoz nebo jednání 
s důležitými institucemi apod.
Tahle jsme si v Jako doma definovali, co pro 
nás ten možná trochu záhadný pojem partici-
pace znamená. Jak to ale funguje v praxi?

>> Třeba už od začátku fungování organi-
zace si společně domlouváme pravidla na 
společných akcích, jako jsou výlety a pobyty: 
jak se k sobě budeme chovat, jestli s sebou 
vezmeme svoje zvířecí miláčky, jestli to bude 
akce bez alkoholu a drog, nebo si k táboráku 
to pivo otevřeme, a podobně. Dohodnutá 
pravidla pak platí pro všechny – zaměstnan-
ce a zaměstnankyně i spolupracovnice bez 
domova.

>> Na konferencích a seminářích, ale i do 
médií mluví lidé s domovem i bez domova. 
Vydáváme Bezdomoviny, jejichž redakční 
radu tvoří ženy se zkušeností s bezdomo-
vectvím. Nechceme další „o nás bez nás“.

>> Terénní práci vykonávají ženy, které si 
samy bezdomovectvím prošly, a znají tedy 

lépe potřeby jiných žen bez domova. Teré-
ňačky jsou za svou práci zaplaceny a mají 
možnost se dále vzdělávat a rozhodovat 
o své práci (co je potřeba udělat, kam do 
terénu se půjde apod.). Jedna z teréňaček 
v Jako doma pracuje na zaměstnanecký 
poměr.

>> V Jídelně Kuchařek bez domova pracuje 
na zaměstnanecký poměr několik žen se 
zkušeností s bezdomovectvím.

>> Rozjíždíme Školu ulice, o níž si můžete 
v tomto čísle taky přečíst a která ženám se 
zkušeností s bezdomovectvím nabídne jak 
vzdělávání, tak i možnost vzdělávat druhé.

>> Společně jsme vymýšleli podobu komu-
nitního centra pro ženy v sociální tísni – jaké 
služby by mělo nabízet, jak by mělo být 
otevřené, jak by mělo vypadat.

>> Spolupracovnice se zkušeností s bezdo-
movectvím mohou využívat supervizi, kde 
mohou probrat, co je během spolupráce 
třeba naštvalo nebo s čím si nevědí rady. 
Vznikla také „ombuds-rada“, na niž se jak 
zaměstnanci a zaměstnankyně Jako doma, 
tak i spolupracovnice mohou obrátit s pro-
blémem či stížností, která podle nich nejde 
řešit přímo v rámci organizace (např. kvůli 
osobním nesympatiím nebo střetu zájmů). 

>> Jedna ze spolupracovnic se zkušeností 
s bezdomovectvím je předsedkyní správní 
rady Jako doma.

V Jako Doma jsme začali malými kroky, 
ale došli jsme už docela daleko, ačkoliv se 
toho dá udělat ještě víc. Třeba se budete 
inspirovat našimi nápady, třeba máte nějaké 
vlastní. Dejte nám o nich vědět. Participace 
je rozhodně věc, již stojí za to šířit.

Jitka

Jako doma otevřelo 
Školu ulice
Jste-li pravidelnými čtenáři našeho pouliční-
ho plátku, jistě si vybavíte článek z minulého 
čísla o Recovery college - Škole zotavení, 
kterou jsme měli možnost navštívit při naší 
exkurzi po londýnských neziskovkách. 

Nezisková organizace St Mungo´s  ji již 
úspěšně provozuje dobrých 40 let. My jsme 
se u nich inspirovali a v polovině února jsme 
v naší Škole ulice v Jako doma otevřeli první 
kurz.

Jak jsem psala v minulém čísle Bezdomovin, 
je to spíše školička než škola, ale věřím, že 
jednou budeme „ velcí a akreditovaní“ jako 
v St Mungo´s. 

Ve škole ulice by časem měly být kurzy na 
různá témata. Lektorovat a učit se mohou 
jak ženy s domovem, tak ženy bez domova, 
dobrovolníci i lektoři z povolání. 

Kurzy peer terénní práce
První kurz nesl téma Peer terénní práce a je 
určen ženám se zkušeností s bezdomovec-
tvím. Cílem je získat znalosti a dovednosti 
pro vykonávání peer terénní práce („peer“ 

v angličtině znamená člověk ze stejného 
prostředí). Scházíme se pravidelně každou 
středu v 17.00 hodin v prostorách Jako 
doma na pražské Floře. Dohromady nás 
čeká jedenáct, možná dvanáct setkání. Aby-
chom naplnily požadavky kurzu, můžeme se 
omluvit ze tří lekcí (důvodem nepřítomnosti 
bývá nemoc nebo práce).
Do kurzu chodí pravidelně okolo deseti žen. 
A nikdy se nás tam nesejde méně než sedm.
Za sebou máme osm setkání, které nám 
na střídačku lektorovaly Anna Hausnerová, 
která má bohaté zkušenosti s prací v terénu 
s uživateli drog nebo s lidmi ve vyloučených 
lokalitách, psycholožka Zuzana Brodilová, 
nebo Lenka Vrbová, která se věnuje nejrůz-
nějším věcem v Jako doma. Další setkání 
jsme vedly my, peer terénní pracovnice, Eva 
Kundrátová a Zuzana Kříčková.

Po úvodní, seznamovací dvouhodinovce 
jsme se další středy věnovaly například zá-
kladu sociální práce, etice, přehledu služeb, 
krizové intervenci, participaci, základům 
první pomoci, nebo traumatům a násilí 
na ženách. Při kurzech nechybí káva, čaj 
a malé občerstvení z jídelny Kuchařek bez 
domova.

Bohužel ještě nejsme tak daleko jako v St 
Mungo´s a kurzy nejsou akreditované, ale 
ženy, které kurz absolvují a udělají závě-

rečný testíček, dostanou certifikát. Některé 
mohou zůstat v Jako doma a dělat peer práci 
v našem, snad již brzy otevřeném komunit-
ním centru pro ženy. Lidé z koordinačního 
týmu v Jako doma se snaží domluvit se 
spřátelenými a  ostatními organizacemi, 
zabývající se podobnou problematikou, aby 
se další absolventky kurzu mohly ucházet 
o místo u nich.

Druhým kurzem patřící do Školy ulice je 
víkend pro sociální pracovníky a pracovnice 
a pro pracovnice a pracovníky v sociálních 
službách. Ten nás teprve čeká. Představí-
me na něm naši peer práci, naše přednosti, 
výhody. To, že můžeme propojit osobní 
zkušenosti se znalostmi.

A věřím, že tento víkend bude přínosem pro 
obě strany, jak pro sociální pracovníky, tak 
pro nás a můžou se vytvořit nové spoluprá-
ce!

A jak bych si Školu ulice představovala 
do budoucna?
Na našich kurzech by se měly setkávat 
ženy napříč společností. Bydlící i nebyd-
lící, finančně zaopatřené i v sociální tísni, 
dobrovolníci, lektoři amatéři i vysokoškolští 
profesoři… 

I nabídka kurzů by měla být pestrá a oheb-
ná: dlouhodobé, krátkodobé, pravidelné 
i občasné. Nu, uvidíme za pár let.

Víc než vzdělávání
Na závěr bych chtěla říct, že setkávání se 
na kurzech má mnohem širší význam, než 
jen získávání nových znalostí v příslušném 
oboru a lepší možnost sehnat práci. Společ-
ně sdílíme své životy, zvyšujeme si sebevě-
domí, nacházíme nové přátele, podporujeme 
se navzájem, můžeme se naučit novým 
dovednostem, zdokonalovat je, věnovat se 
věcem, které nás zajímají, trávit plnohodnot-
ně volný čas, a mít svůj hlas. 
Tak na dalším kurzu!

Zuzka

Ptáme se žen, které se účastní historicky prvního kurzu Školy ulice. Škola ulice, to jsou 
kurzy společně tvořené a sdílené, takže názory účastnic jsou víc než důležité.

1	 Jak	jste	se	o	Škole	ulice	dozvěděly?
2	 Proč	jste	začaly	do	Školy	ulice	chodit?
3	 Co	od	ní	očekáváte?
4	 Jaké	téma	v	dalších	kurzech	by	vás	zajímalo?

Romana, asi 35 let 

Řekla mi to spolubydlící na azylovém 
domě, kde jsem toho času bydlela.

Chtěla bych vědět a umět pomoci 
lidem, co nemají moc financí.

Informace, jak pomoci. Zároveň je to 
moje podpora.

Prodavačka, jak umět dobře prodá-
vat.

 Denisa, asi 50 let

Při náboru v Rybalkově na azylu pro 
ženy od Naděje.

Jsem pečovatelkou, tak mám k soci-
ální práci blízko. A konkrétně proble-
matika bezdomovectví mě zajímá.

Chtěla bych s Jako doma spolupra-
covat.

Počítačový kurz, základy zdravotnic-
tví.

Helena, asi 40 let

Jako doma už nějakou domu na-
vštěvuji, takže přes organizaci.

Zajímavé téma a chci pomáhat dál.

Nové informace, zkušenosti.

Jak pomoci, když je člověk na dně.

Helča, asi 45 let 

Při schůzce Kuchařek bez domova 
v Jako doma.

Zajímalo mě téma.

Poučení, větší vzdělání, informace.

Základy rodinné výchovy.

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

„Co člověk, to příběh...“
Dokončení rozhovoru z titulní strany...



4

Bezdomoviny vydává Jako doma – Homelike, o. p. s., 2017 
Kontakt: www.jakodoma.org, info@jakodoma.org 
Do novin přispěly:
Jinka, Jitka, KPC Spektrum Žďár nad Sázavou, Nikol, Violka, Zuzka
Grafiku udělala: Jitka Pročková 
Texty přečetla a chyby opravila: Jitka Kolářová, Karolína Balcárková
Náklad: 1000 výtisků

křížovka B
ezdomoviny

Nejsem svobodná, dokud je jakákoli žena nesvobodná, a to i když její … /tajenka/ ... jsou úplně jiné než ty moje.         
(Audre Lorde)

stav, kdy mají všichni lidé stejná práva a možnosti

mimořádné, obtížné období. Osobní nebo třeba ekonomická …

stav, kdy lidé žijí v hmotném nedostatku, opak bohatství

skryté, ne patrné na první pohled

získat peníze prací

Audre Lorde (1934 – 1992) 
americká spisovatelka a 
básnířka, bojovnice za ob-
čanská a ženská práva. Ve 
svých dílech se věnovala 
postavení černých žen a ví-
cenásobnému znevýhodně-
ní na základě pohlaví, barvy 
pleti, sexuálních preferencí, 
věku nebo sociálního po-
stavení.

Evropská unie

KUCHAŘKY BEZ DOMOVA

rozšiřují řady!

Jste žena a máte potíže s bydlením? 
Baví vás vařit a ráda trávíte čas mezi 
lidmi? Přidejte se k projektu „Kuchařky 
bez domova“, kde společně vaříme a 
společně bojujeme proti nepřízni osudu 
kuchyňskými zbraněmi! V projektu nabí-
zíme pracovní příležitosti.

Pokud máte zájem, zavolejte nebo na-
pište našim provozním, kteří Vám rádi 
sdělí bližší informace.

Matthias Richter    •     775 707 371
    Tereza Hájková     •     607 724 785

Těšíme se na Vás !

Paní Pepina a vyprávení z blázince
Starší vyhublá paní sedí v křesle. Mlčky zírá před sebe. Kdysi vyučovala na gymnáziu tři předměty. 
Dnes se nalézá v pokročilém stádiu Alzheimerovy choroby. Odpoledne si pro ni přijde dcera. Od-
veze ji domů. Za pár dnů potom do zařízení pro lidi s touto chorobou. Její postel a stoleček už je 
přidělen další pacientce. O přijetí k léčbě je velký zájem. Někteří senioři však přicházejí i proti své 
vůli. Třeba proto, že nemohou v noci spát a pronásledují je bludné představy.

Uklízím na jednom z pavilonů pražského blázince. Převážně jsou zde pacienti s demencí souvise-
jící s nějakým druhem civilizační choroby. Občas se někdo stane naším pacientem a doslova se 
k nám „propadne“ vlivem událostí, jako je například – bohužel také: úmrtí drahé, blízké osoby.
Ojediněle se však stává i jiná věc, a to, že drahá, blízká osoba, pod nějakým nátlakem prodá své-
mu stárnoucímu rodiči střechu nad hlavou. A to i bez jeho vůle či vědomí.

V tom případě se tu léčí společně ti, co jsou v depresi, že přišli o drahou blízkou osobu, s těmi, co 
nechápou, k čemu až se nechala drahá blízká osoba dohnat, a následně se ocitají ve stavu, kdy 
jim není jasné, proč by ještě měli chtít žít.

S paní Josífkovou je to zcela jinak. Tato paní má rodinu hodnou a pečující. „Sestřinko“ – oslovila 
mě po krátkém zamyšlení. „Já jsem Pepina Pepinovitá, víte?!“ Odpověděla jsem jen úsměvem. To 
myslím stačí. Paní je ke mně milá. Ani mi nechce říkat uklízečko, tak mi říká „sestřinko“.

Dlouhá léta pracovala – jak mi sama řekla – jako pomocnice v jeslích. Ke stáru potom přišla po-
divná zmatenost, zapomnětlivost. To už dávno v jeslích nepracovala. Vzpomínky na nešťastná ba-
tolata bez maminek ji do jisté míry nejspíš poněkud poznamenaly. Jednou mi řekla: „Ten pláč dětí 
někdy slyším… ještě i po těch letech.“ A podívala se někam skrze mě… s velkou něhou v očích 
a s neurčitým zasněním.

Paní Josífkové odešla paměť, ale zůstalo velké srdce. Je ochotná suplovat kdejakou blízkou oso-
bu, kterou jiné pacientky postrádají.

Paní Pepina se zastavila u vchodu do jídelny, kde zrovna seděla u stolku její spolubydlící paní 
Fišárková, a zvedla varovně prst: „Ale tvůj manžel už dnes nebudu, s tím nepočítej!!“

Paní Fišárková na ni chvíli vyjeveně koukala a potom zklamaně zabručela, protože tím přišla o hru 
– fiktivní hru – na to, že nejsou v blázinci v jídelně, ale u Fišárků na zahradě v altánu a připíjejí si: 
dobrým vínem – jak Fišárková opakovaně prohlašovala. 

Tím zkrátka skončila tato iluze.

Myslím na paní Josífkovou a jdu uklidit do pokoje s kašpárkem na dveřích. Ostatní pokoje mají 
čísla, tenhle jediný má i obrázek. Pokoj je úzký, přesto jsou tu čtyři postele. Nalevo, na stolku ná-
ležícím paní Josífkové, leží plastové cedule se jmény lékařek, které mají pracovny na tomto patře. 
Paní Josífková je musela strhnout ze všech pracoven, jinak by tu ty cedule nebyly, napadlo mě. 
Sebrala jsem je a šla se jí zeptat, proč to udělala. Odpověděla mi, že už půjde brzy domů a proto-
že tu strávila s námi dlouhou dobu, chtěla si z těchto cedulí udělat upomínkové album. „Jestli mi je 
nemůžete věnovat, tak se prosím nezlobte!“

Po téhle paní mi bude asi přeci jen smutno, říkám si jen pro sebe.

Sedla si k pacientce s velkou plyšovou kočkou. Hladí opatrně kočku po hřbetě a té strnulé paní 
říká samá milá slova. Paní však mlčí. Jen hledí před sebe.

„Tak podívejte se na tu kočku, přinesla ji vaše dcera, řekněte, jak dělá kočička, no přece mňau – 
opakujte po mně…“

Tak mňau

a tím

       končím

vyprávění

z blázince.

Violka


