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Pochod za sociální
bydlení
Je to už rok, co jsme organizovali akci
Kulatý chodník a diskutovali na pražském Andělu s ministryní Marksovou
o zákonu o sociálním bydlení. Co se
od té doby změnilo? Vlastně nic, zákon
stále nebyl schválen a brzo budou
volby - takže stávající vláda a parlament už asi zákon nestihnou schválit.
Co my na to? Nelíbí se nám to, a proto
se znovu dáváme slyšet! Rok poté tedy
participativní skupiny lidí bez domova
z Prahy, Brna a Ostravy pořádaly další
demonstrativní pochod.
V pondělí 19. června odpoledne se na
pražském Palackého náměstí konala akce,
která měla známé téma zákon o sociálním
bydlení. Organizovala ji pražská participa-

Prílezitosti místo
prekázek
Asistence, o.p.s. pracuje s lidmi s tělesným a kombinovaným postižením.
Nabízí jim osobní asistenci, sociální
a psychologické poradenství nebo
pomáhá získat práci. Možná trochu
mimo téma Bezdomovin, říkáte si.
Jenže ono to souvisí: na ulici potkáte
často lidi s postižením, prostě proto,
že naše společnost není vždy vstřícná
jejich zapojení a zaměstnání. Druhým
důvodem pro tenhle rozhovor je to, že
v Asistenci uplatňují princip participace - podporují uživatele a uživatelky
služeb k samostatnosti a k zapojení do
aktivit organizace. Participace pomáhá
znevýhodněným a vyloučeným lidem,
ať už jsou na vozíku nebo bez domova, v tom, aby (znovu) začali aktivně
rozhodovat o svém životě. Asistence,
která stojí na základním přesvědčení,
že každý člověk má právo žít svobodně
a samostatně, nabízí inspiraci, jak se
to dá dělat. Na naše otázky odpovídají Lenka Fílová a Pavlína Techlová
z Tranzitního programu, kde lidem
s postižením pomáhají při přechodu ze
studia do práce či v jiných náročných
obdobích.
Jak v Asistenci, o.p.s. vnímáte pojem participace? Co konkrétně děláte, koho zapojujete, a proč je participace přínosná?
U nás v Tranzitním programu (dále TP)
bychom pod pojem participace mohli zařadit samotný způsob práce. Při spolupráci
s uživateli TP využíváme přístupu Plánování zaměřené na člověka (dále PZČ), který
posiluje člověka ve vlastních rozhodnutích,

BEZDOMOVINY
tivní skupina lidí bez domova či v sociální
tísni Chceme Bydlet! společně s podporovateli, jako je Autonomní sociální centrum
Klinika, Platforma pro sociální bydlení,
Studentské hnutí za solidaritu, Jako doma
nebo KRISA. Podpořit akci přijeli i lidé
z Brna nebo Ostravy.
Na začátku akce promluvili lidé se zkušeností s bezdomovectvím z celé ČR, dále
Matěj Stropnický, předseda Zelených,
a Honza Snopek z Platformy pro sociální
bydlení. Následně jsme přečetli otevřený
dopis vládám – té současné i budoucí
– apelující na to, aby plnily své koaliční
závazky a řešily věci, které jsou potřeba
a kterou jsou obzvlášť v této době pro stále
více lidí aktuální. Schválení zákona, který
podle zahraničních zkušeností prokazatelně funguje, může v ČR pomoci asi 200.000
lidí.
Součástí dopisu byla petice za potřebnost
tohoto zákona, která krom Prahy poputuje
i do dalších měst a bude sbírat podpisy
až do doby, kdy se vlády vymění (podzim
2017). V prvý den vládnutí půjdeme nové
vládě petici oficiálně předat.
Po úvodních slovech jsme se vydali na
pochod. Z Palackého náměstí vedla naše

cesta přes Karlovo náměstí zpět dolu
k nábřeží, pak jsme přešli Karlův most
a skončili na Malostranském náměstí. Zde
jsme znovu do mikrofonu řekli, o co nám
jde a proč jsme sem přišli, přečetli dopis
a připomněli start petice.
Nechyběla ani trocha kultury nebo malé
občerstvení. Zahrálo Severní nástupiště,
kapela z Kliniky. Občerstvení ve formě
polévky a něčeho sladkého hrdě nabízely
Kuchařky bez domova. Pár dobrot přidali
i dobrovolníci a naši podporovatelé.
Bylo horko a slunce peklo, přesto si myslím, že jsme s banery nad hlavou a silným,
především Julkovým hlasem (Julek je
kolega z Aslida - ostravské participační
skupiny), ke kterému se zúčastnění střídavě přidávali, byli pořádně slyšet i vidět. A to
i v médiích, která o akci informovala.
Přijde mi důležité, že organizátory akce
byli samotní lidé, kterých se tato situace
týká: lidé v sociální tísni či bez domova. Že
o schválení fungujícího zákona o sociálním bydlení opravdu stojí a usilují o něj.
Z vlastní zkušenosti vědí, že ani ubytovny
či azylové domy nejsou stálým důstojným
bydlením.

využívání vlastních silných stránek a posílení kompetencí. Tento přístup umožňuje
uživatelům ovlivňovat vlastní život podle
vlastních představ. Službu často poskytujeme mladým lidem, kteří žijí ve společné
domácnosti s rodiči, na kterých jsou závislí.
Pro mladé lidi bývá těžké s rodiči o představách o svém životě komunikovat, natož je
prosazovat.
Jedná se o různorodá témata, například
zvýšení samostatnosti díky využití služby
osobní asistence či řešení samostatného
bydlení. Součástí celého poradenského
procesu je i to, že uživatel nebo uživatelka
služby přebírá zodpovědnost za průběh
tohoto procesu. Konzultantky programu
nabízejí pomocnou ruku při rozhodování
a řešení všech kroků podpory s aktivní
účastí a vědomím uživatele.
V rámci spolupráce zapojujeme rodinu, popřípadě další osoby při hledání cest k naplnění cílů člověka a facilitujeme (pomáháme
s vedením, pozn. red.) společné schůzky.
Upřednostňujeme začlenění uživatele do
aktivit v běžném prostředí. Pokud se to
podaří, pak sama přítomnost takového
člověka a proces jeho začlenění mění i to
prostředí, takže je pak pro lidi s postižením
vstřícnější. Dobré zkušenosti máme v tomto
ohledu s realizací studijních praxí na běžných pracovištích například.
S participací ale lze začít na různých úrovních, máme dobrou zkušenost se zapojováním uživatelů a uživatelek do organizace
akcí, které pořádáme, například v rolích
moderátorů. Asistence je také aktivní ve
vytváření vhodných podmínek pro život lidí
s postižením, v minulosti jsme se věnovali
tématu bezbariérovosti v pražském veřejném prostoru a v MHD. V nedávné době
také tématu zvýšení příspěvku na péči.
Žádné z těchto témat by nešlo prosadit bez
účasti lidí, kterých se bezprostředně týká.

se v přirozeném prostředí. Pro samotné
uživatele a uživatelky je to také náročné,
jelikož nejsou zvyklí rozhodovat o sobě
a své budoucnosti. V neposlední řadě je
samotnou misí uplatňovat přístup Plánování
zaměřeného na člověka ve vztahu ke třetím
stranám – školským zařízením, institucím
a někdy i sociálním službám. PZČ do naší
praxe přineslo změnu hodnot, změnu úhlu
pohledu na podporu věnovanou uživateli.
Ta je založena na smysluplném přizpůsobení služby uživateli. Hledají se nové
cesty, nevyzkoušená řešení a východiska,
zatímco nastavení škol, institucí a často
i sociálních služeb samotných nemusí být
tak flexibilní.

Bylo těžké s participací začít? Koho jste
museli přesvědčovat nejvíc?

vydává Jako doma - Homelike, o. p. s.
Za dostupnost důstojného bydlení budou
bojovat dál - i s vládou novou, třebaže asi
pravicovou.
Těšíme se další společnou akci, Praho,
Ostravo, Brno!!!
Tímto děkujeme všem, kdo nám s organizací pomáhali, jsou nám podporou a jdou do
takových to věcí s námi.
¨

Zuzka

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
PS.: Další setkání Chceme bydlet
je v Pondělí 31.7.2017 v 16:00 hod.
Pravidelně, každých 14 dní.
Místo setkání >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
komunitní prostor Přestupní stanice
Chelčického 890/17
130 00 Praha 3-Žižkov (vlevo za hotelem
Olšanka u Olšanského náměstí)
Přijďte mezi nás a měňte věci, které se
vás týkají.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Vidíte nějaké souvislosti mezi lidmi s postižením a mezi lidmi bez domova?
Z hlediska participace a účasti v běžné/většinové společnosti není mezi lidmi s jakýmkoli znevýhodněním velký rozdíl. Potřeby
lidí s postižením se částečně liší od potřeb
lidí bez domova, stejně jako způsoby podpory. Co zůstane vždy stejné, je hodnota
každého člověka. Pokud toto máme ve vědomí, snadno se nám - každému jednotlivci
i společnosti jako celku - budou vytvářet
příležitosti namísto překážek.
Jsou mezi uživateli a uživatelkami vašich
služeb i lidé bez domova? Pokud ano, jak je
podporujete?
V TP nemáme mezi uživateli lidi bez domova. Myslím, že mezi lidmi bez domova
jsou i lidé s tělesným a kombinovaným
postižením. Pokud se na naší službu obrátí
a služba bude odpovídat jejich potřebám,
budeme hledat cesty, jak je podpořit.
Ptala se Jitka
Pro více informací: www.asistence.org

Pro rodiče našich uživatelů je často těžké si
představit, že jejich děti mohou žít i samostatně za podpory služeb a pohybovat
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Na návsteve
v bratislavském Vágusu
Na začátku června jsme se s Jako doma
vydali na jednu z dalších výprav po
zahraničních neziskovkách. Tentokrát
to byla Bratislava a organizace nesoucí
jméno Vágus. Vágus pomáhá lidem bez
domova: provozuje integrační kavárnu, denní centrum a terénní práci. Je
to jedna z otevřenějších slovenských
organizací (Slovensko jich moc nemá)
- otevřenějších vůči novým projektům,
zapojení lidí bez domova do chodu
organizace a a vůči novým směrům
sociální práce. A tak jsem se těšila, že
během naší dvoudenní výpravy poznám, jak to tam funguje. A hlavně jsem
se těšila do terénu - na tamní lidi bez
domova, že si popovídáme o tom, jak se
jim žije a jaký sociální systém a pomoc
mohou využívat.
Po ubytování v centru Bratislavy jsem se
vydali do blízké integrační kavárny
“Dobre&Dobré”, která je jedním z projektů
Vágusu. Naši výpravu složenou z Rada,
Helči, mě, Lenky a Matthiase vřele přivítal
pan Sergej Kara, který má kavárnu na starosti, dobrým veganským obědem. Při něm
vyprávěl o kavárně.
Kavárna slouží jako integrační centrum či
taková přechodná stanice, poskytující lidem
asi roční tréninkové zaměstnání za kasou
a na place. Muži a ženy, kteří zde pracují,
ale nejdřív musejí projít tříměsíčním školením a zároveň s něčí podporou začít řešit
některé věci ve svém životě, jako jsou třeba
dluhy nebo potíže se zákonem.
Během této doby je zájemcům a zájemkyním
o praxi v kavárně hrazena ubytovna. Ale ne
každý se v kurzu osvědčí anebo zjistí, že to
není práce pro něj. V tom případě jen dál
pokračuje v intervenčním programu a se sociálním pracovníkem řeší možnosti bydlení,
jinou práci, dluhy atd.
Po návštěvě kavárny a dobrém obědě jsem
se vydali do sídla Vágusu, kde se nachází
jak denní centrum, tak i kancelář streetworku
(terénní práce).
Do terénu vyjíždí autem od pondělí do soboty, vždy od 17 do 22 hodin. Bratislavu mají

Třešňobraní
v Uhříněvsi
přineslo koláče
i nanuky
Třešňobraní!!! Věděli jste, že v Jídelně
Kuchařek bez domova se zpracovávají
mimo jiné i přebytky z výroby a zemědělství? Přebytečné ovoce a zelenina v jídelně najdou domov a promění se někdy
v koláče, jindy v polévku nebo hlavní jídlo.
Tentokrát jsme v červnu vyrazili do terénu
ve spolupráci s organizací Na ovoce, která
se zabývá záchranou původních odrůd
ovocných stromů a vytváří mapu volně
rostoucích ovocných stromů, jejichž plody
si každý může nasbírat.
Vzali jsme žebříky, košíky a hlavně dobrovolníky a dobrovolnice, kteří se chtěli

rozdělenou do takzvaných rajónů, kam se
vydají alespoň jednou do měsíce. Díky autu
tak mohou lidem rovnou dovézt vše potřebné, jako jsou deky, oblečení a podobně.

zapojit do sběru třešní společně s námi.
V neděli 25. 6. v krásném třešňovém sadu
v Uhříněvsi to pak vypuklo! Sběr třešní probíhal od devíti rána přibližně do dvou hodin
po poledni.
A co bylo výsledkem? Kuchařky z třešní uvařily a upekly koláče, dorty, ale hlavně v parném vedru jsme společně stvořili superdobré
třešňové nanuky, které byly k mání i během
oslav dne dětí. Jídelna Kuchařek bez domova ale dává domov i jinému zapomenutému
a nepotřebnému jídlu. Smíchovské TESCO
dvakrát týdně daruje ovoce a zeleninu, farmáři Jakubcovi z trhů z Jiřáku přidají, co jim
zbylo, a na zásobování Jídelny se čerstvou
zeleninou podílí i Potravinová banka. Zkrátka, když se chce, nejen zapomenutí lidé,
ale i zapomenuté jídlo může dostat druhou
šanci.
Rad

Po krátkém povídání o tom, jak fungují, jsem
se vydala do terénu se dvěma sociálními
pracovnicemi. Moc jsem se těšila. Nastoupily
jsme do auta a vyrazily. Bohužel jsme dojely
jen k benzínce, kde jsme začaly tankovat.
Ovšem špatně! Do nádrže jsme omylem
natankovaly místo benzínu naftu, a tak
následovalo odtlačení auta, výměna za jiné,
a pak už jsme mohly konečně vyrazit.
Společně jsme objely tři různá místa. Začaly
jsme nádražím, kde jsme potkaly stálice
z ulice, pokračovaly přes squatík a skončily
při obhlídce malého lesoparku, kde jsme se
seznámily a nabídly podporu pánovi, který
tam žije.
Terénní práce se mi líbila. Vágus má terén
hezky organizačně zvládnutý, včetně administrativní agendy. Skvělá pomůcka je mapka
míst, kam teréňačky chodí, a zaznamenávají
si do ní, co a s kým řeší, aby se vše dotáhlo
do konce. Bohužel, kvůli nedostatku času,
pracovníků a peněz daná místa navštěvují
tak jednou či dvakrát do měsíce. Když řeší
něco důležitějšího, přijedou samozřejmě dřív.
Taky se mi líbila možnost jezdit do terénu autem, protože se tak k lidem dostane hned při
příští návštěvě přesně to, co potřebují. Tedy
pokud je taková pomoc v moci Vágusu. Sociální pracovnice dělají svoji práci s láskou.
Byla jen jedna věc, kterou bych přece jenom
upravila: méně profi přístupu – je sice dobré
držet si hranice, kam si lidi, s nimiž pracujete, pustíte, ale osobnější přístup otvírá takové věci, jako je důvěra, respekt, upřímnost,
sebevědomí. A hranice si můžete držet i tak.
Je to jen na vás, kam si koho pustíte.
Druhý den jsme opět vyrazili do Vágusu, kde
bylo právě otevřené denní centrum, takzvaný
Domec, a my jsme se tak mohli setkat a popovídat s lidmi, kteří ho navštěvují. Jedna
ze zakladatelek organizace nás centrem
provedla a vysvětlila, jak to celé funguje.
Na dvoře jsme potkali spoustu pokuřujících
a odpočívajících lidí bez domova. Jedna
z nich byla i Nina, žena, která před časem
chodila i do Jako Doma a hrála v divadelním
představení ONY.
Denní centrum nabízí klasicky jídlo, sprchu,
čisté oblečení a zdravotní pomoc. Moc se
nám líbila hezky a čistě zařízená ordinace,
kde, jak věřím, byl i přístup zdravotního
personálu milejší než v některých českých
neziskovkách. Vágus navíc lidem dává i padesátiprocentní příspěvek na recept na léky.
Návštěvou denního centra naše cesta končila, takže jsme se se všemi starými i novými
známými rozloučili a vyrazili zpět do Prahy.

Novela insolvenčního zákona
omezuje byznys s oddlužením
Dne 1.7. 2017 vstoupila v účinnost novela
insolvenčního zákona. Jedná se o poměrně
zásadní novelu, která mění některá důležitá
ustanovení insolvenčního zákona. Jejím
hlavním cílem je ochránit dlužníky před nepoctivými oddlužovacími společnostmi, které
si za sepsání návrhu inkasovaly nemalé
peníze, a snížit administrativní zátěž pro
soudy, které byly návrhy přetíženy. Původně
mohl návrh zpracovat a podat sám dlužník,
nyní tak mohou činit jen advokáti, notáři,
soudní exekutoři, insolvenční správci (jejich
odměna může být maximálně 4 tisíce korun)
a akreditované osoby (neziskové organizace, které požádají ministerstvo spravedlnosti
o akreditaci, a jejich služby jsou bezplatné).
Zpracovatel návrhu nese odpovědnost za
kvalitu návrhu - nemůže se tedy již stát, že
by dlužník částku zaplatil zcela zbytečně, tak
jako tomu bylo u podvodných oddlužovacích
agentur, které si braly až desítky tisíc korun
za špatně odvedenou práci.
Neziskové organizace, které chtějí lidem
s oddlužením pomáhat, se tedy nově musejí
akreditovat u ministerstva, a v tuto chvíli není
jasné, které všechny to udělají.
Pokud zvažujete oddlužení, informace vám
poskytnou:
Občanská poradna Praha 1, Jakubská 3,
110 00 Praha 1;
Proxima sociale, Rakovského 3138,143 00
Praha 12;

Mezinárodní síť FEANTSA sdružující organizace, které se věnují tématu bezdomovectví,
nás pozvala na svou konferenci do polského
Gdaňsku, konanou ve dnech
18. a 19. května, abychom se zúčastnily diskuse o ženském bezdomovectví. A tak jsme
ve třech vyrazily na několikadenní výlet.
Naše cesta začala v Praze, nástupem do
nočního lehátkového vlaku, což byl pro
všechny členky výpravy zážitek, a pokračovala nucenou pauzou na varšavském
nádraží, protože nám kvůli zpoždění ujel
přípoj. Po asi patnácti hodinách jsme se tedy
dostaly do Gdaňsku, ubytovaly se a rovnou
vyrazily na diskusi o ženském bezdomovectví, která byla součástí předkonferenčních
akcí jako nejrůznější diskuse nebo prohlídky
sociálních služeb. Celá konference se konala v Evropském centru solidarity v Gdaňsku,
což je obří moderní budova postavená
z železa, betonu a skla na místě bývalých
loděnic, v nichž v roce 1980 vznikly nezávislé samostatné dělnické odbory, které se
postupně staly masovým hnutím protestujícím proti totalitnímu režimu v Polsku.
Diskriminace žen vede i ke ztrátě bydlení
„Naši“ diskusi o ženském bezdomovectví
zahájila polská socioložka Magdalena Mostowska, která mluvila o řadě společenských

příčin, proč ženy ztrácejí bydlení: nerovné
platy žen a mužů za stejnou práci a to, že
ženy často pracují v odvětvích, kde je méně
peněz, dále domácí násilí, obtížné postavení
matek malých dětí, kdy těžko shánějí práci,
nebo chudoba seniorek, která vzniká ze
zmíněných znevýhodnění žen v práci. Lidi
z dalších organizací mluvily o tom, jak spolupracují s ženami v obtížné situaci a že často
hodně pomáhá jen to, že se ženy setkávají,
mohou si popovídat, něco spolu vytvořit –
třeba uvařit, namalovat nebo uplést.
Po diskusi jsme si šly prohlédnout město,
protože je svou krásou vyhlášené – což
se samozřejmě odráží i množství turistů. Gdaňsk má dlouhou historii bohatého
přímořského přístavu, takže v centru uvidíte
nádherné domy, které jsou jakoby kombinací
vysokých, úzkých a přísných cihlových domů
jako třeba v Belgii nebo Holandsku, s různými ozdobnými barokními detaily, obrázky,
tesanými vlnovkami nebo soškami. Město je
u řeky, která o kousek dál ústí do moře, takže v přístavu můžete obdivovat krásné velké
lodě nebo se projet vodním taxíkem.
Večer jsme šly na společnou večeři, kde
jsme potkaly řadu účastníků a účastnic konference, včetně Niny a Zuzany ze slovenské
organizace Nota Bene, která vydává pouliční
časopis podobný Novému Prostoru, nabízí
sociální služby, včetně sociálního bydlení
a lidi bez domova i zaměstnává.
Terénní psychologické pomoc a šlehárny
V pátek 19. května pak probíhala celodenní
konference, která se po úvodních proslovech
rozdělila na různé workshopy a přednášky.
První, které jsme se zúčastnily, byla o práci
s lidmi s komplexním traumatem, kde mluvil

psycholog z Velké Británie a terénní psychiatrička z Francie. Mluvili hodně o tom,
že nejdůležitější je navázat s lidmi, kterým
chcete pomoct, vztah, který bude nabízet
podporu a důvěru a bezpečí, protože lidé
mají často traumata právě z toho, že ty vztahy a důvěra v ostatní lidi se pokazily. A že
vlastně vůbec není bezpodmínečně nutné
mít specializované vzdělání na to, abyste
někoho vyslechli a dali mu najevo, že vám
není lhostejný. Že prostě zájem a pochopení
a možnost se vypovídat jsou základní kameny psychologické pomoci.
Odpoledne jsme pak šly na workshop o kodaňských „šlehárnách“, neboli místech, kde
si uživatelé drog můžou dát. Českým uším
to může znít nezvykle, ale pro lidi, co jsou
závislí, je důležité užít svou drogu v klidu, na
bezpečném a čistém místě, kde dostanou
sterilní jehly a ty použité bezpečně zlikvidují a kde je v případě potíží může i někdo
ošetřit. Součástí jedné takové šlehárny byla
i odpočinková místnost a kavárna. Proč je
něco takového lepší než tvrdé postihy? Protože lidi, kteří už jsou závislí, stejně žádná
policejní šťára nezarazí – naopak, velká
rizika u uživatelů drog jsou nemoci spojené
s vícekrát používanými jehlami, stresové
užívání někde v tmavém průchodu nebo
neošetřené zdravotní komplikace – a tomu
právě dobře vymyšlené „šlehárny“ dokážou
předcházet. Tomuhle přístupu, který se snaží
lidem na drogách pomoci v situaci, ve které
jsou, a ne až tehdy, když „začnou sekat
dobrotu“, se říká anglickým výrazem harm
reduction - tedy snižování rizik. U nás třeba
výměna jehel také funguje, ale něco takového jako kodaňské šlehárny je v ČR zatím
dost velká fikce, říkaly jsme si. Ale druhou

mluvčí na workshopu byla jedna Irka, která
mluvila o vývoji názorů veřejnosti a politiků
na podobné instituce a o tom, jak se postoj
Irska postupně měnil z tabu a odmítání až
k situaci, kdy podobné služby brzo začnou
také nabízet. Neztrácejme tedy naději.
Kde jsou lidi bez domova?
Na konferenci byli lidé z neziskovek a univerzit, zástupci měst i Evropské unie, ale
lidi bez domova byste museli hledat lupou.
Kromě zástupkyň z naší výpravy jsme na
konferenci potkali už jen jednoho pána, který
se takhle popsal. Škoda, FEANTSA je sice
velká organizace, s velkým vlivem a velkou
členskou základnou, ale pořád v ní chybí
hlas lidí, o kterých to je. Snad tedy na konferenci za rok, slibovala jedna z organizátorek,
se kterou jsme tohle téma nadhodily.
V sobotu jsme měly ještě trochu času před
odjezdem, takže jsme se jely podívat k moři.
Chtěly jsme vidět poloostrov Westerplatte,
kde 1. září 1939 začala druhá světová válka
útokem německé armády na polské vojenské překladiště. Jenže vodní taxík, který
tam jezdí, nám ujel, a tak jsme jely tramvají
a trochu jinam. To nás dost bavilo – že se dá
k moři dojet tramvají. Ta nás vyklopila v krásném zeleném parku na kraji města, za nímž
už byla písečná pláž a moře. Lidí tam bylo
spousta, ale koupalo se jen pár odvážlivců
– přece jen, Balt v květnu nepatří k nejteplejším. Po nesmělém ocachtání nohou v ledové
vodě jsme vyrazily zpátky do centra na kávu
a zmrzlinu a pak už jen vzaly svoje batohy
a zase nasedly do nočního vlaku a hurá do
Prahy.
Jitka, Zuzka, Helča

Společnou cestou, Spytihněvova 4, 128 00
Praha 2;
Remedium, Křišťanova 15, 130 00 Praha 3,
Poradna při finanční tísni, o.p.s., Hvězdova
19, Praha 4
Můžete také využít dluhové poradenství
v Jako doma, vždy v úterý od 18 hodin na
adrese Vinohradská 146, Praha 3.
Sabina Leksová

Zuzka

Příručka přináší nápady,
jak zapojit lidi v nouzi
do rozhodování
Na konci května vyšla Metodická příručka participace obyvatel při řešení problematiky bydlení, kterou vytvořily akční skupiny lidí bez domova z Ostravy, Brna
a Prahy ve spolupráci s Eliškou Černou a která vysvětluje pojem participace
(zapojení) a nabízí způsoby, jak lidi bez domova zapojit do rozhodování o věcech, které se jich týkají – ať už jde o zákon o sociálním bydlení nebo podobu
nejrůznějších sociálních služeb pro ně určených.
Příručka popisuje, jak dochází k tomu, že hlasy chudých lidí nejsou slyšet a naopak že jako platné a správné jsou brány pouze názory odborníků a odbornic
(sociálních pracovníků, právníků, policistů). Věnuje se také tomu, že mnohem
lepší znalost situace ale získáme, budeme-li brát v potaz zkušenosti a znalosti
všech, koho se daná situace týká – samozřejmě tedy i lidí bez domova. Nakonec
přináší různé techniky a nástroje, jak v praxi lidi, kteří dosud nemají zkušenosti
s aktivním vystupováním, prezentováním názorů nebo rozhodováním, do těchto
věcí úspěšně a nenásilně zapojit.
Na konci příručky stojí poselství od Emila Jíry a Zuzky Kříčkové, kteří se na
vzniku příručky podíleli: „My lidé bez domova či v sociální tísni věříme, že naše
zkušenosti a vaše znalosti se mohou velmi účelně doplňovat. Byli bychom rádi
plnohodnotnými společníky/cemi, participanty/kami, partnery/kami při řešení situací, které se nás týkají. Můžeme být, díky osobní zkušenosti, dobrým přínosem.
V mnoha situacích máme blíže k lidem, kterých se problém týká. Máme lepší
znalost tamního prostředí. Díky vlastní zkušenosti máme leckdy empatičtější
přístup a pochopení. Můžeme být více individuální a časově flexibilnější. Také
bychom byli rádi, kdyby nám bylo umožněno další vzdělávání, zajištěny prostory na společná scházení a diskuse, abychom se mohli se sociálními a jinými
pracovníky právoplatně podílet na sociální práci, tvorbě zákonů a vyhlášek, které
se nás týkají. Máme už zkušenosti s peer (vrstevnickou) prací v terénu, podílíme
se na různých výzkumech a monitorinzích v tématice bezdomovectví, připomínkujeme podobu zákona o soc. bydlení, zákona o pomoci v hmotné nouzi, formou
nabídky naší znalosti na základě vlastních zkušeností. Je pro nás důležité,
abychom byli bráni s respektem a aby naše hlasy byly vyslyšeny.“
Příručku vydala Platforma pro sociální bydlení a lze si ji zdarma stáhnout na
jejich webu socialnibydleni.org.
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Bezdomovectví, Solidarita,
more aneb jak jsme byly
na konferenci v Gdansku

Krize krizových center

Škola ulice pro sociální pracovníky:
domácká, diskusní, divadelní
Ve dnech 26. až 28. května proběhla
první víkendová škola ulice pro sociální
pracovníky a pracovnice. Seminář organizovalo Jako doma a téma byla participace lidí bez domova na podobě služeb
jim určených. Škola se konala v krásných prostorách komunitního centra
Spolu nedaleko dejvické kavárny Potrvá. Jde vlastně o bytový prostor sloužící
rodičům s dětmi k trávení volného času.
Lepší jsme si nemohli přát – neformální,
útulné prostředí nám umožnilo snadno
se seznámit se spoustu zajímavých lidí
z řad účastníků a účastnic.
Víkend se odvíjel v prolínání diskusních fór
a pohybu, ať to bylo obyčejné protažení,
divadlo utlačovaných nebo arteterapie, což
bylo fajn: člověk si vyzkoušel něco nového
a zároveň si protáhl tělo a udržel pozornost.
V přednáškách a workshopech jsme mluvili o tom, co pro nás participace znamená
a jaká je její historie. Líbilo se nám taky
srovnání participační práce tady v ČR, jak
s ní zkouší pracovat různé neziskovky, a taky
příklady ze zahraničí, kde pomoc na bázi
participace už funguje dlouho a kde je vidět,
že má smysl a sune lidi dál. České příklady
zastupovala peer terénní práce v Jako doma
a Klub Mosty při neziskovce Fokus, která
pracuje s lidmi s duševním onemocněním.
V neposlední řadě se nám líbily diskuse
o konkrétních případech z praxe, o tom, co
a jak by se dalo dělat jinak a co jsme udělali
dobře.
Mezi jednotlivými bloky jsme si zkoušeli hrát
divadlo utlačovaných – téma byl přístup
zdravotnického personálu v psychiatrické
léčebně. Bylo to moc zajímavé.
Kurzu se zúčastnilo asi patnáct lidí, většinou
to byli studenti a studentky, kteří vidí v participaci budoucnost a smysl sociální práce.
Bohužel, z velkých organizací jako Naděje
nebo Armáda spásy nepřišel nikdo, což nás
mrzelo. Co nás naopak potěšilo, bylo, že

jedním z účastníků byl i peer pracovník z Fokusu, a tak jsme si mohli vyměnit
své pracovní zkušenosti.
Díky domáckému prostředí jsme se cítili opravdu uvolněně, takže poslední den
kurzu už jsme při diskusích posedávali na zemi na koberci. Formalit ubývalo,
jídlo od Kuchařek bez domova bylo jako vždy velmi dobré, a jeden večer se po
oficiálním ukončení školy diskuse přesunula k pivku a nakládanému hermelínu
do blízké hospůdky.
Bylo to jedno z nejpříjemnějších školení, které jsme zažily: vše fungovalo, jak
mělo, a přesto to bylo nenásilné, domácí a příjemné. Těšíme se na další už
teď.
Helča a Zuzka

Asi před měsícem se na teréňačky Jako doma obrátila paní s prosbou o pomoc. Byla chvíli po léčbě ze
závislosti na alkoholu, ale bála se, moc se bála, že to
nezvládne. Současně řešila těžké psychické problémy.
A opravdu, pár dnů po té, co vyšla z léčebny, zrelapsovala. A začala pomýšlet na sebevraždu. Byli jsme rádi,
že se nevzdala a hned volala o pomoc – to se zas tak
často neděje.
Jako teréňačky jsme se proto snažily jí pomoci. Nejdříve
se chtěla vrátit do léčebny v Bohnicích, tam ale měli
plno. Tak jsme zkoušely krizové centrum, které by mělo,
jak název napovídá, lidi v krizi přijmout. A že myslet na
sebevraždu krize je!
Ale ani tady to nedopadlo. Paní měla malou komplikaci.
Závislost. Přestože měla toho času po léčbě a jenom
jeden relaps, tudíž fyzický absťák opravdu nehrozil,
nepřijali ji.
Takhle jsme to opakovaly nějaký čas. Volaly jsme, stále
dokola: Bohnice, krizová centra, psychiatři, detoxy.
Místo pomoci se jí však dostalo odvozu na záchytku.
Volaly jsme i sanitku, ale po vyšetření paní nebyla uznána na hospitalizaci.
Vše už vypadalo dost marně. Jediné, co se nám podařilo zarezervovat, byl aspoň detox asi za čtyři dny. I ty
však byly pro paní dlouhé. Hlavou se jí honily myšlenky
na sebevraždu, že nic nezvládá, že přijde o děti. Situace
byla dost kritická.
A naštěstí... Jedné noci si paní sama zavolala záchranku, která ji odvezla na Bulovku. Ráno nám paní volala,
že ji doktorka konečně posílá do Bohnic na hospitalizaci.
Nakonec všechno dopadlo dobře – ale vlastně náhodou.
Krizová centra, zdá se mi, zde trošku selhala. Kde přece
hledat pomoc při krizi, než v krizových centrech?!
Jsem ráda, že to paní nevzdala, že byla silná a tak
dlouho si říkala o pomoc, až byla vyslyšená. Teď už to
snad bude jen lepší.
Zuzka
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Křížovka Bezdomovin

To je špatné slovo, „patřit“. Zvlášť když ho použiješ v souvislosti s někým, koho miluješ…
Lidskou bytost nemůžeš __________ (tajenka).

Toni Morrison, Píseň o Šalamounovi

Toni Morrison (nar. 1931, Ohio, USA)
je americká spisovatelka, redaktorka
a profesorka. Napsala řadu románů,
v nichž často hlavní roli hrají ženy
afroamerického původu. Morrison tak
zpracovává témata společenských
i mezilidských vztahů mezi černými
a bílými, mezi muži a ženami, mezi pány
a otroky. Její patrně nejznámější jsou
Velmi modré oči, Píseň o Šalamounovi
nebo Milovaná, za kterou získala v roce
1988 Pullitzerovu cenu. Mezi její další
díla patří Sula, Léčka, Jazz, Vzpomínky
na otroctví, Ráj, Láska nebo Milosrdenství. V roce 1993 získala Nobelovu cenu
za literaturu.

chytat bronz
roční období, kdy je u nás teplo
měkká část postele, na které se leží,
taky může být nafukovací
letní vícedenní hudební akce
plovárna
šťavnaté letní ovoce, zelená slupka, červený vnitřek
mražená sladkost
nástroj pro zjištění teploty

Podruhé z blázince

Přijďte na piknik pro lidi
bez domova

Zadumaná paní Prouzová seděla sama u okna blázinecké jídelny. Chvílemi nevěřícně kroutila
hlavou. „Tak já budu nakonec bez ucha...“
Já: „Šimone, můžu se zeptat, paní Prouzové zítra na Bulovce uříznou ucho?“
Šimon: „To se neví, ani paní to neví.“
(Já: Ale jen tak pro sebe – no uvidíme.)

Letos v létě se již druhým rokem
uskuteční oblíbený Piknik pro lidi
bez domova pořádaný spolkem
KRISA a dalšími nadšenci. Piknik
pro strávníky bez přístřeší jste
mohli minulý rok navštívit ve
Stromovce, a letos organizátoři
a organizátorky zvou na ostrov
Štvanice. I letos Vás čeká například profesionální kuchař, který
bude s umem obsluhovat gril při
úpravě klobás, pečeného masa
a dalších delikates. Piknik se ale
ovšem neobejde ani bez koláčů,
buchet, čerstvého ovoce, limonád,
čaje a dobrého kafe. Většina potravin do Pikniku byla darována ve
formě přebytků místními farmáři,
distributory a dobrými dušemi.
Přijďte mezi nás!

Z nemocnice se paní vrátila s převázanou hlavou. Měla bolesti. Dostávala proto v krátkých
intervalech léky. Po pár dnech přijel syn. Později i dcera. Potom, co odjeli zpět do ciziny, řekla
mi o sobě to, co chtěla říct: proč si ti dva nejsou vůbec podobní, a také, že měla dobrý důvod
odsud odejít. ...ale zemřít nechce ve Švýcarech, dožít chce tady, kde se narodila.
Chvíli se na mě zadívala, potom soustředěně zavzpomínala:
„Jednu dobu jsem dělala provozní v takovém malém hotelu. Bylo to severovýchodně od Prahy.
Všude kolem lesy. S klukem jsem chodila denně do lesa.
Po práci jsem nosila zbytky zvířátkům do lesa. Veverky si na mě zvykly a svolávaly se.“
Já: „A jak se svolávaly?“
Ona: „No takovým vysokým svištivým úú ííí… Prostě si to řekly, že něco nesu. Bylo to jiné, než
myslet na lidi, zbavovalo mě to toho stigmatu...“
Odmlčela se. Po chvíli pokračovala.
„Taky za mnou chodila jedna srnečka. Úplně malá. Tu jsem vykrmila. Beze mne by asi nepřežila.
Ten třetí rok, bylo to v létě, zas přišla na pár metrů ode mě a stále se každou chvíli ohlížela
dozadu a zase zpět. Potom jsem pochopila. Mezi keři vykročilo srnče. Krásný, malý srneček…
Ta srna jakoby říkala: Viď, že mu neublížíš, že ne??“
Slzy. Slzy paní Prouzové.
Po chvíli opět pokračovala: „Syn mi říkal, že by mi doporučoval nějaký penzion u Kolína, měla
bych tam blízko k lesu.“
Tázavý pohled. „Co myslíte?“
Já: „To je dobré tak pro zajíce z klobouku. Potřebujete být blízko velké nemocnice. Poslechněte dceru.“
Rozhovor přerušila devadesátiletá paní Sůrová. Dokymácela se ke dřezu pro hadřík a začala
rádoby utírat stoly, mnou již utřené. Paní Prouzové se v ten okamžik naježila její téměř dohola
ostřihaná hlava. Neslyšela Sůrovou vejít do místnosti a její přítomnost nesnášela.
„Jděte pryč s tím hadrem, nebo vám tu ruku urazím!!“ vykřikla divoce.
To paní Sůrovou zarazilo. Otočila se, vrátila hadr k dřezu a odkymácela se na opačný konec
chodby. Nahlédla do otevřených dveří. Seděly tam sestry, které právě obědvaly. Zvolala na ně:
„To je ale trestuhodné, takhle sedět a nic nedělat!“
Do jídelny mezitím vstoupila další pacientka. Paní Miluše. „Paní uklizečko, podívejte se, jak
se mi zas třesou ruce! Prosím vás, ten můj vůl mi volal, že nám náklaďákem přejeli kocoura,
přímo v naší ulici. Já to snad nepřežiju. A to ještě ráno to vizita. Ten doktor přišel namachrovanej a v kraťasech. No skutečně. Byl celej namachrovanej a ještě v kraťasech!“
Já: „A proč by nemohl doktor přijít v kraťasech?“
Paní Miluše: „To nesmí. Já to vím. Byla jsem zdravotní sestra. Připalte mi a hned. Vidíte, jak
se celá klepu!?“
Začaly návštěvní hodiny. Za paní Miluší dorazil manžel. Ještě jednou jí převyprávěl, jak to bylo
s jejich kocourem.
Přinesl radši hned dvoje cigarety. Potom na stůl vyložil ovoce a chlebíčky.
Za paní Sůrovou přišla dcera, vzala svou matku na krátkou vycházku.
Za paní Prouzovou se dostavil již podruhé syn. Tentokrát s nějakou půvabnou mladou ženou.
Česky zřejmě neuměla. Spíš mlčela.
Paní Prouzová vyprávěla, že poté, co se vracela z posledního zájezdu loni v létě, letěla kus
cesty balónem.
… „Tak ty jsi letěla balónem?“
Syn se tvářil zaujatě, nechtěl rušit její fantazii… Jen před odchodem posmutněl.
„S tím Kolínem se rozmysli, bylo by tam hezky.“

Tady to podepiš.“
„A co to je?“
„Přihláška do domu seniorů. Byla jsem si to ověřit, starají se tam dobře.“
… i já doufám, že to bude dobré.
A budu vzpomínat. Ráda.

Evropská unie
Violka
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tajenka: ...vlastnit.

O tři dny později se dostavila dcera paní Prouzové. I ona měla vyslechnout dojmy z letu balónem.
… „Ale matko, ty jsi přece nikdy žádným balónem neletěla. Vraceli jsme se přece až do Prahy
jen autobusem.

