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Aktuality k zákonu
o sociálním bydlení
Že se v Praze, Brně a Ostravě pravidelně
setkávají participační skupinky, již z minulých čísel Bezdomovin určitě víte. V Praze
se setkáváme jednou za čtrnáct dní (nejbližší setkání je 1. března v 16.00 hod., v
Job-clubu Prahy 3).
Věnujeme se různým tématům a chtěli bychom na naše diskuze, aktivity a setkávání
sehnat vlastní prostory. Napsání projektu
k chodu participativní pražské skupinky
a tedy získání vlastních prostor, je jedním
z našich aktuálních témat, ale tím nejaktuálnějším je stále zákon o sociálním bydlení.
Nezůstává pouze u diskusí. Společně
s Platformou pro sociální bydlení, Autonomním sociálním centrem Klinika a uskupením
KRISA (Kritická sociální akce) se pořádají
různé happeningy, tiskovky a spousta
dalšího. To vše na podporu alespoň trochu
„prakticky fungujícího zákona o sociálním
bydlení.“
Minulost, současnost a budoucnost
zákona o sociálním bydlení
Jsme jeden z mála států z Evropy, který
nemá zákon o sociálním bydlení. A tak se
začal na ministerstvu práce a sociálních
věcí tvořit. Nebylo to vůbec jednoduché.
K řešení se přidávala další ministerstva (pro
místní rozvoj), se Svazem měst a obcí byla
těžká řeč a některým městům se do toho
nechtělo vůbec.
Během tvorby návrhu tohoto zákona
byla spousta rozporů v názorech, jak má
konečná verze zákona vypadat: kdo bude
v přednostní cílové skupině; z čeho bude
financován rozdíl mezi sociálním a tržním
nájemným; kde se vezmou byty; zda bude
mít obec povinnost postarat se o tamní lidi
bez domova, nebo to bude věc její dobré
vůle; jak pracovat s lidmi, kteří mají dluhy;
jak s ohledem na sociální bydlení posky-
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tovat dávky hmotné nouze a přídavky na
bydlení; kdo bude mít nárok na byt dostupný a kdo na byt sociální s “individuálním
plánem“ od úřadu práce atd.
Se zákonem se dělo v průběhu tvorby
spousta změn a jeho poslední verze není ta
nejdokonalejší (v průběhu práce na zákoně
vznikla z našeho pohledu jedna verze lepší,
funkčnější). Ale jak už jsem psala, jsme jedni z posledních v Evropě, kdo zákon o sociálním bydlení nemá, a tak pevně doufám,
že vše bude ještě řádně diskutováno a ta
lépe fungující verze schválena, než budou
nové volby, přijde nová vláda, vše se smete
ze stolu a zas nebude nic. Věřím, že malé
legislativní nedostatky se dají později znovu
vrátit k projednávání do vlády a parlamentu
a popřípadě změnit. A nad těmi většími se
ještě zamyslí a více je prodiskutují třeba
i s odborníky a odbornicemi - a námi.
Bylo by fajn, kdyby politici občas splnili své
předvolební plány.
Jak jsme prosazení zákona podporovali?
O kulatém chodníku na pražském Andělu
a o happeningu v Ostravě před tamní radnicí jste se již mohli dočíst v minulých Bezdomovinách. A protože čas se krátí a volby se
blíží a my už začínáme mít trochu strach,
aby se vše stihlo, přidali jsme se k akcím,
které koordinovala především Platforma pro
sociální bydlení.
Během ledna se rozjela kampaň „ Mít svůj
domov“, vedená Platformou pro sociální
bydlení a dalšími organizacemi a jednotlivci, kteří a které zákon podporují. Zahájil ji
5. ledna happening před Úřadem vlády, který poukazoval na tzv. byznys s chudobou.
Během měsíce probíhala velká mediální
kampaň, do které se zapojili jak samotní
lidé bez domova a ohrožení bezdomovectvím, tak i řada známých osobností. Na konci proběhly za sebou dvě jdoucí akce.
První byla demonstrace konaná 30. ledna
na Staroměstském náměstí. Na ní navazoval pochod ze Staromáku před Úřad vlády
na Malostranské, kde se předávala podepsaná petice za schválení zákona. Této

akce jsem se osobně bohužel nezúčastnila,
což mě dost mrzí.
Druhou a zároveň poslední lednovou
akcí na podporu zákona, byla Noc venku. Proběhla z úterý 31. ledna na středu
1. února opět před Úřadem vlády. Začala už
od 18 hodin. Tu jsme s Helčou a s některými kolegyněmi z Jako Doma podpořily
po osmé večerní svou několikahodinovou
účastí a teplou polévkou od Kuchařek
bez domova. Teplý čajík dovezli Food not
bombs a Autonomní sociální centrum Klinika. Nechyběl ani super program: koncerty
dvou skupin, fire show (Úřad naštěstí při
ní neshořel) a proslov o tom, proč jsme
vlastně tady. A protože opravdu dost lidí,
přibližně čtyřicet z několika desítek zúčastněných, zůstávalo před Úřadem vlády spát
přes noc, položilo se na sníh pár koberců
a po jejich stranách plápolaly dva ohýnky
v železných grilech.
V těchto dnech jsme se setkali i s našimi
kolegy z participativních skupin z Ostravy
a Brna. Někteří, jako třeba náš kamarád
Julek, zůstávali i přes velkou zimu na Noci
venku a akci podpořili až do samého konce,
do devíti rána druhého dne.
Trnitá cesta
V době uzávěrky Bezdomovin je situace
taková, že návrh zákona byl nakonec podepsán jak ministryní Marksovou (ministerstvo
práce), tak i Šlechtovou (ministerstvo pro
místní rozvoj). Návrh zákona byl předán
vládě a čeká se. Schválí, neschválí… My
doufáme, že schválí a že zákon poputuje
dále ke schválení do parlamentu.
Joj, chudák, jakou dlouhou a trnitou cestu
ten český zákon o sociálním bydlení ale
má, co?
Za sebe chci všem zimním nocovníkům
poděkovat, že jste vydrželi až do rána v tak
velké zimě a že nás, co nemáme tak jasnou
střechu nad hlavou, podporujete a bojujete
společně s námi za nás.
Zuzka
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Mikulášská hodovačka
na svaté půdě
5. prosince 2016 proběhla v pražském
Žižkostele, což je komunitní centrum spojené s husitským kostelem, besídka pro lidi
bez domova. Brána Žižkostela se otevřela
v deset hodin a už přicházeli první návštěvníci a návštěvnice. Spousta dobrovolníků
navařila pro lidi bez domova litry polévky a
guláše a napekla hromady vánočního cukroví a perníčků. Nakoupily se dárečky ve
formě ponožek, rukavic, čepic. V nabídce
ale bylo i jiné oblečení, které si příchozí lidé
mezi sebou všechno rozebrali.

Pro dobrou pohodu nám zahrála kapela
trempské písničky. Všem se to moc líbilo,
lidé tancovali, smáli se a radovali. Další
v programu bylo divadelní představení
organizace Rozkoš bez rizika. Představení
bylo moc krásné a všem se líbilo, takže na
závěr bylo ohodnoceno obrovským potleskem.
Celá akce skončila až po šesté hodině
večer. Všechno se snědlo, vypilo a nálada
byla krásná a uvolněná.
Na závěr bych chtěla poděkovat panu
faráři za propůjčení farních prostor a naší
rusovlásce Terezce, která s tím měla největší starost a táhla to vše sama. Dík ale
patří i samotným účastníkům z řad lidí bez
domova za příjemné chování. Děkujeme
všem hodným lidem, kteří nabídli pomoc, ať
ve formě peněz, potravin nebo přiložením
rukou k dílu.
Živel Eva

Teplé obědy pomáhají v mrazech

Preju si, aby nase
sluzby potrebovalo co
nejméne zen
Lenka Plocková je sociální pracovnice
vedoucí nově zřízeného denního centra
pro ženy v Praze. Některé ji jistě znáte
z centra osobně. My jsme se ji v následujícím rozhovoru ptaly na věci ohledně sociální práce a ženského bezdomovectví, na které možná v běžném
provozu a užívání centra nepřijde řeč.
Co vás přimělo se zaměřit na ženské bezdomovectví?
Na ženské bezdomovectví jsme se jako organizace zaměřili vzhledem k tomu, že veškeré sociální služby pro osoby bez přístřeší
jsou zaměřeny na muže, ačkoliv je mohou
využívat i ženy. Vzhledem tomu, že ženy
potřebují jiný přístup než muži, rozhodla se
naše organizace zaměřit se čistě na ženy
a jejich potřeby.
Jaký je podle vás rozdíl mezi ženským
a mužským bezdomovectvím?
Domnívám se, že ženy mnohem hůře než
muži snáší ztrátu domova, je to pro ně více
traumatizující a stigmatizující. Společnost

klade na ženy obecně vyšší nároky než na
muže, což musí řešit také ženy bez domova. Ženy také řeší jiná témata než muži –
těhotenství, mateřství, antikoncepce, vyšší
nároky na hygienu a celkový vzhled. Často
mají také zkušenost s domácím násilím či
sexuálním obtěžováním nebo znásilněním.
Kde jste brali inspiraci před otevřením denního centra?
Inspiraci jsme čerpali z přání samotných
žen bez domova, dále také z našich zkušeností, ale také v ostatních nízkoprahových
denních centrech pro osoby bez domova.
Ptali jste se samotných žen bez domova, co
by v takovém denním centru potřebovaly?
Ano, ptali, pokud to bylo jen trochu možné,
snažili jsme se na tyto potřeby reagovat.
Co říkají samy ženy na denní centrum? Jak
se jim tam líbí?
V centru se našich klientkám líbí, chválí si
zejména menší kapacitu centra a klidné
prostředí, dále také nové vybavení centra
a čistotu.
Co si myslíte o sociálních službách v České
republice, potažmo v Praze?
Sociální služby obecně jsou podle mého
názoru málo medializované a nedostávají
se do podvědomí široké veřejnosti, možná
i proto dochází k malému financování těchto služeb, na kterém se také odráží úroveň
poskytování těchto služeb.
...dokončení rozhovoru na str. 2 a 3

Farní Charita a nové
denní centrum pro zeny

Rok 2017 ještě ani pořádně nezačal a už
si na své konto připsal šest umrzlých. Ve
většině případů se jednalo o lidi bez domova. Proto se 7. ledna brány pražského Žižkostela opět otevřely a uvítaly do
svých útrob ty nejpotřebnější. Od sedmi
hodin ráno se vařilo na oběd a v deset
hodin se pouštěli dovnitř první zájemci
o teplo a teplou stravu.
Tentokrát to bylo takové malé komorní
sezení, moc se nás nesešlo. V ten samý
den totiž otevírali své dveře hodní lidé
na více místech. To je dobře, protože
konečně dokážou lidi táhnout za jeden
provaz a nabídnou alespoň tu trochu
tepla a horký čaj.
Živel Eva

Milé ženy, jak jistě už víte, bylo u nás
nedávno otevřeno první denní centrum
pro ženy. Provozuje ho Farní charita
Prahy 1, která ženám, které se ocitly
v nouzi, pomáhá již patnáctým rokem.
A protože to není krátká doba, mají pro
ženy hned několik druhů služeb.

Nejnovější službou Farní Charity je denní
centrum pro ženy, na adrese Žitná 35,
Praha 1. Je otevřeno denně a to i o víkendu, což se mi zdá super.

Jedním z jejich projektů je Terénní program Máří, který vyhledává dospělé ženy,
které nemají domov anebo jim hrozí ztráta
trvalého bydlení. Nabízejí oblečení, jídlo,
doprovody a různé druhy sociálních služeb.
Terénní pracovníky můžete kontaktovat na
tel. čísle 731629585 nebo se s nimi můžete
setkat každý pátek na Náměstí Republiky
ve 12 hodin.

Denně ženy mohou využít sprchu, vyprat si
prádlo, porozhlédnout se po tamním šatníku
anebo jen tak posedět u teplého čaje nebo
kávičky. Když je opravdu hlad, je možnost
polévky. A když je potřeba něco řešit, jsou
k dispozici sociální pracovnice, které jsou
ochotny poradit, pomoci anebo jen vyslechnout. Sociálních pracovnic je obecně málo
a já si myslím, že takové vyslechnutí a
popovídání je kolikrát moc důležité.
V centru můžete i občas něco tvořit či koukat na domluvený film. Jediné, co mi tam
chybí, je přístup na internet, tedy i počítač,
přímo v místnosti.

Další důležitou aktivitou je motivační výtvarný ateliér Plamen poznání, kde nejenom
jednou týdně vyrábíte své výrobky, které
jsou k zakoupení na benefičních akcích
nebo po dohodě v ateliéru, ale i pokecáte
s jinými ženami a spolupracovnicemi.

Od pondělí do pátku je to 9.00–12.00
a 13.30–16.00 hod.
A o víkendech 10.00–16.00 hod.

		

Zuzka a Helča
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Na přelomu listopadu a prosince loňského roku, vlastně pár týdnů před vánoci,
jsme s týmem Jako Doma vyjeli do Londýna na čtyřdenní návštěvu organizací,
které pracují s lidmi bez domova. Místa,
které jsme navštívili, patřila z větší části
pod velkou neziskovku St. Mungo´s. Ta
funguje už asi čtyřicet let a věnuje se
různým způsobem pomoci lidem bez
domova a v sociální tísni. Cílem naší
návštěvy byl sběr informací pro takzvanou „školu zotavení“, kterou Jako doma
plánuje v brzké době provozovat. Měla
by být součástí nového komunitního
centra pro ženy. Na začátku to bude
spíše školička než škola, ale já věřím,
že se bude velmi rychle rozrůstat.
Naše sedmičlenná výprava z Prahy odlétala
29. listopadu brzo ráno a po příletu do Londýna hned zamířila do našeho hlavního cíle,
Školy zotavení (Recovery college). Seznámili jsme se s koordinátorkou školy Annette
Browning, která nám popsala fungování
školy. Jde o nejrůznější kurzy a učit v nich či
do nich docházet může vlastně kdokoli. Spolupracují s dobrovolníky, lektory, studujícími
a s lidmi bez domova. Témata a délky kurzů
jsou opravdu různé, od jednorázových či
občasných lekcí po pravidelné, třeba dvakrát
týdně, s povinnou docházkou. Po absolvování pravidelného kurzu člověk dostává

kontejnery na použité jehly. A za agresi se
jen tak nevyhazuje, vždy se snaží vše s ženami prodiskutovat.
Zapojení – vzdělávání – podpora
Ve čtvrtek dopoledne jsme navštívili organizaci Groundswell, která se zabývá převážně terénní zdravotní pomocí a doprovody
k doktorům s lidmi bez domova. Dále se
věnují zdravotní osvětě nebo provádějí
výzkumy o bezdomovectví. Kromě zaměstnanců a dobrovolníků zde pracují převážně
peer pracovníci, tedy sami lidé se zkušeností
s bezdomovectvím. Ti prošli třítýdenním
certifikovaným kurzem.
Odpoledne jsme se rozdělili na dvě skupiny
a jedna šla do Recovery college na ženskou
skupinu a druhá, kde jsme byly i my s Helenkou a Matthiasem, navštívila Haringey
Recovery Service. Tady pomáhají lidem na
substituci a po alkoholové léčbě. Na začátku
jsme se seznámili se zaměstnanci a uživateli
služby. Nejdříve nám službu představili a pak
nás pozvali na společný oběd, který v místnosti vedle uvařili. Vařili vlastně jen muži
a jídlo bylo báječné. A povídání si s uživateli
při jídle či cigaretě jakbysmet. Dozvěděli
jsme se, že lidé sem přicházejí, třeba když
spáchají méně závažný trestný čin spojený
s drogami. Mají na výběr mezi vězením
a tímto zařízením. I tady jsou do poskytování
služeb hodně zapojeni sami uživatelé a uživatelky. Služba také nabízí nízkoprahovou
terapeutickou péči.
Večer jsme se setkali také s Leilou, Esther, Jamiem a Jude, bývalými pracovníky
a pracovnicemi St. Munga. Nebylo to první
setkání, ale se všemi jsme se potkali již na
různých konferencích v Praze. A tak radost

ze setkání byla veliká, povídalo se o spoustu
věcech a pilo se anglické pivo.
V pátek jsme navštívili organizaci Core
Arts, která se věnuje se duševnímu zdraví
a zotavení. Založili ji partneři, kteří byli sami
umělci a zjistili, že tvořit umění je opravdu
léčivé, odpočinkové a uzdravující. Uživatelé
si tam mohli přijít zahrát si se skupinou, na
buben, sochat sochy, malovat či tvořit jiný
druh umění. Někteří se se svými díly dostali
až na výstavu, jiní si nahráli desku se svými
písněmi od A až do Z.
Anglická snídaně
Poslední den jsme navštívili veganskou
kavárnu Black Cat. Byla to družstevní
kavárna a jedním z majitelů byl dlouholetý
dobrý kamarád Rada Bandita z Jako doma.
Dostali jsme od něj i dvě anglické kuchařky
do našeho nového bistra. My s Helčou jsme
si v kavárně daly pravou anglickou snídanipárek, slaninu, vejce a fazolky. Byla výborná.
Za ty čtyři dny jsme stihly s Helenkou i pár
památek. Prošly jsme se po známém mostě
Tower Bridge, večer jsme se byly podívat
na osvětlený parlament, chrám Westminster
Abbey a věž Big Ben s hodinami, prošly
jsme se částí SOHO a udělali si večerní
romantickou procházku po Trafalgar Square.
V Londýně to bylo moc zajímavé, je to multikulturní město, opravdu plné lidí. A přesto
dokážou být, i v přecpaném bludišti jejich
neskutečného metra, na sebe milí. Což se
mi moc líbilo. Doufáme, že jsme tam nebyly
naposledy.
Zuzka a Helča

Proč zrovna já? Výstava a doprovodný cyklus diskuzí na
téma „kultura znásilnění“
Z příběhů žen, s nimiž se v Jako doma setkáváme, víme, že sexuální násilí je smutnou
a častou součástí životů žen v nouzi. Zveme vás proto na výstavu a diskuse, které tohle téma
otevírají. Galerie Artwall na pražském nábřeží kapitána Jaroše, kde jste mohli v létě vidět
naše Superhrdinky bez domova, uvede v únoru a březnu výstavu poukazující na sexuální
násilí a „kulturu znásilnění“. Výstava s názvem Co mi otec strkal do vagíny je sérií digitálních
tisků 3D objektů konstruovaných podle skutečných předmětů, fotografií a vzpomínek umělkyně a aktivistky Almy Lily Rayner, která v dětství zažila dlouhodobé sexuální zneužívání. Její
projekt je autobiografickým svědectvím. V rámci výstavy organizované ve spolupráci s galerií
Artwall se poprvé v českém prostředí objeví tento typ zpovědi ve veřejném prostoru.
Výstavu doprovází cyklus diskuzí pro širokou veřejnost s názvem Proč zrovna já, které proběhnou v tranzitdisplay, Dittrichova 9, Praha 2. Názvy jednotlivých diskuzí odkazují na otázky,
se kterými se zneužívané ženy často setkávají. Svou formulací vyvolávají dojem, že ženy
nesou vinu za to, co se jim stalo. Vzhledem k tomu, že oběťmi znásilnění jsou většinou ženy,
názvy jsou formulovány v ženském rodě. Přesto je nutné zdůraznit, že problematika přenášení
viny na oběti se týká všech lidí, bez ohledu na jejich genderovou identitu.

Co jsi vlastně čekala?
Život v kultuře znásilnění
8. února v 18:00
Kultura znásilnění se netýká jen sexu. Je přítomná všude kolem nás: v reklamách stejně jako
v obyčejné konverzaci, při pracovním pohovoru nebo na úřadě. V rámci diskuze se pokusíme
přiblížit obrysy této problematiky a zároveň nastínit možné způsoby, jak kultuře znásilnění
čelit.

Proč jsi to nenahlásila?
Sexuální násilí a instituce
28. února v 18:00
Policii či soudy vnímáme jako instituce, jejichž úkolem je pomáhat lidem, kteří zažili sexuální
násilí, dosáhnout spravedlnosti. Instituce ale ve společnosti hrají i další roli – určují například,
co je a co není sexuální násilí, nebo kdo se může považovat za jeho „oběť“. Diskuze se zaměří na roli těchto institucí v budování a udržování mocenských vztahů ve společnosti.

Proč ses nebránila?
Koncept „expert by experience“ – Expertkou na základě zkušenosti
13. března v 18:00
V rámci diskuze se zaměříme na koncept „expert by experience, označující lidi s určitou
životní zkušeností a nahlédneme jejich podstatnou roli v boji za lidská práva. Rozebereme
možnosti tohoto přístupu a uvedeme praktické příklady z českého a zahraničního prostředí
a to nejen v kontextu sexuálního násilí.

Proč jsi nic neřekla?
Večer sdílení
30. března v 18:00
Diskuze bude otevřená komukoli, kdo chce sdílet svou zkušenost zahrnující různé podoby
sexuálního násilí od verbálního obtěžování po znásilnění. Cílem je ukázat problém sexuálního
násilí v celé jeho šíři. Předem budou pozváni hosté ochotní mluvit o svých zážitcích, ale přijít
a zapojit se může každý. Pokud se chceme kultuře znásilnění postavit, je třeba začít mluvit.

>>> Průvodní text k výstavě>>>

Jak to funguje? Návštěva ve „škole zotavení“.

Anglická snídaně nesměla chybět.

Jako doma vypisuje kurz pro teréňačky
Chcete se dále vzdělávat a mít možnost pracovat v pomáhajících organizacích
jako teréňačka se zkušeností s bezdomovectvím? Chcete pomáhat dalším ženám či lidem v nepříznivé situaci? Pak je kurz terénní pracovnice se zkušeností
s bezdomovectvím právě pro vás!
Získáte
• certifikát
• možnost další spolupráce s organizací Jako doma a dalšími organizacemi
• praktické znalosti
Podmínky splnění kurzu
• zúčastnit se alespoň 8 z celkového počtu 11 setkání
• splnění závěrečné „zkoušky“

Kdy: 1. setkání proběhne 1. 3. 2017 od 17:00 do 19:00
Kde: Jako doma, Vinohradská 146, zastávka tram a metra Flora
Pokud se chcete přihlásit nebo potřebujete více informací, udělejte tak prosím na čísle
777 132 403 nebo pište na lenka.vrbova@jakodoma.org

ANKETA

Jak se vám líbí nový Nový prostor?

Časopis Nový prostor je pro spoustu lidí bez domova velká věc, stejně jako pro jeho
čtenáře a čtenářky. S novým rokem se přišla nová redakce a na časopise je to dost
znát. Vizuálně, ale i obsahem. Budí hodně reakcí, od pochvalných k odmítavým.
A tak jsme se zeptaly dvou prodejkyň, co si o něm myslí.
Soptík <<<< Je to vzdušnější, víc je vidět, o čem ten článek je, něco z toho vystupuje.
Obálka je výraznější, fotky jsou daleko větší. Jsou tam povídky od prodejců a články, který by
mohly lidi víc zajímat. Prodejci si to víc vymýšlí sami. Některým čtenářům se to líbí, jiní na to
nadávají.
Babička Růžovka <<<< Ten minulej, první číslo nový redakce, jsem prodala hodně,
o třicet časopisů víc než běžně. Ale to mohlo bejt tím, že byli lidi zvědaví. Teď se uvidí, jak
to půjde. Je tam nově stránka pro děti, občanská poradna, to nemusí být špatný. Dávají víc
fotek s prodejcema. Připadá mi to hodně jenom o prodejcích. Když bych byla zákazníkem,
samozřejmě se chci dozvědět o těch prodejcích něco, ale podle mě za chvíli budou mít
všechny prodejce vyplejtvaný. Jakoby nemohli udělat jenom se dvěma, protože tady jich
je hodně. Nebo je tam budou furt strkat dokola a lidi to přestane bavit. Je tu dobrý, že
jsou tu informace o některých službách, o kterých lidi nevědí. Chybí tam něco ze
světa, to v minulý redakci bylo.
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Jak vypadají vase sluzby pro
lidi bez domova v zimním
období?

Aleš Strnad, Vedoucí terénního programu, NADĚJE, pobočka Praha
„Za terén poskytujeme běžné služby jako
v celém roce, a to výkon pěší terénní práce
na celém území hl.m. Prahy a Mobilní sociální službu. Co se týká zimních opatření, tak
NADĚJE zajišťuje výkon nočního mobilního
terénního týmu, kdy kontaktuje lidi bez domova ve večerních, resp. nočních hodinách
na veřejných prostranstvích a následně
(v případě zájmu klienta) dotyčného převáží
do ubytovacích služeb (noclehárna Vackov zajišťuje Armáda spásy či noclehárna Michle
- zajišťuje CSSP), dále nyní informujeme
klienty, že z důvodu mrazivého počasí mohou využít zdarma služeb bostelu Hermes či
denní centra Armády spásy a Arcidiecézní
Charity v Pernerově ulici, která jsou nyní
otevřena i přes noc.“
Jaroslava Daško Zemanová, vedoucí
Střediska Naděje Praha-U Bulhara - nízkoprahové denní centrum
„Denní centrum U Bulhara jede v běžném
provozu tj. pondělí až pátek: 8.30 - 12.00 výdej ošacení, hygieny, sociální poradenství,
13.00 - 15.00 - výdej stravy, sociální poradenství, 15.30 - 16.30 - výdej ošacení a hygieny, sociální poradenství, 17.30 - 19.30
- výdej ošacení a hygieny. Sobota neděle
- stejný provoz. Akorát se vydává studená
strava a ošacení pouze pro akutní případy.“
Klára Grombířová, terénní pracovnice,
Farní charita Praha 1
„Co se týká našich služeb pro ženy bez domova - máme otevřené nízkoprahové denní
centrum, které je v zimní měsíce posílené
v otevírací době. Standardně máme zavřeno v pátek odpoledne. Přes zimu v pátky
nezavíráme a také máme otevřeno všechny

Při procházkách večerním Londýnem jsme si
užili i trochu romantiky.

víkendy. V terénu pak posilujeme materiální
podporu v podobě teplého oblečení a donášíme horkou polévku, čaj či kávu.
Klienty hodně odkazujeme na noclehárny
zdarma - Vackov, Michle, teď už i loď Hermes apod.“

>>>>>>>>>>>
Inspirativní cestou na to šli lidé v Bratislavském Vagusu. Zřídili telefonickou SOS Linku, kam veřejnost může volat, pokud najde
na ulici člověka v nouzi a neví, jak pomoct.
Na linku se dá volat od pondělí do soboty
v čase 17 – 20 hodin, tehdy je také v ulicích
teréňácký tým. Po přijetí telefonátu kontaktují
lidé z Vagusu daného člověka v nouzi a řeší
s ním jeho situaci. Poskytnou mu podle potřeby sociální poradenství, základní ošetření,
jídlo, odvoz do noclehárny, případně přivolají
sanitku nebo policii. Linka také řeší vzkazy,
které přijdou mimo zmíněné „úřední“ hodiny.
Pokud terénní tým nemůže přijít dostatečně
včas, poskytnou volajícímu instrukce, jak má
v daném případě postupovat a člověku na
ulici pomoct. Linka funguje během celého
roku, ale především v zimních měsících se
už díky jejímu fungování podařilo zachránit
řadu lidských životů.

Ženy tvoří více než padesát procent obyvatel České republiky. Zeptejte se kterékoliv z nich
a možná vám řekne něco o své zkušenosti s diskriminací, sexuálním obtěžováním, pohlavním zneužíváním a dalšími formami násilí. Možná, že pachatel byl člen rodiny, partner, přítel,
učitel, kolega, nebo úplně cizí člověk (což je ten nejméně častý případ). Možná se jednalo
jen o příhodu, anebo to byla dlouholetá záležitost. Pravděpodobně jste se nikdy nezeptali.
Ale i kdybyste se zeptali, dotyčná žena by nejspíš stejně nic neřekla. Dobře totiž ví, že by ji
to stigmatizovalo. Život ženy v naší společnosti je i tak dost komplikovaný, tak proč si to ještě
dělat horší?
A tak mlčíme jako slušní občané, kteří se do ničeho nepletou. Přesvědčujeme sami sebe, že
sexuální násilí je o sexu. Tím pádem je to přece každého soukromá věc, nikoliv společenský
a politický problém, jemuž se daří dobře především ve společnosti, která je patriarchální, ale
odmítá si to přiznat. Celá pětina všech žen přitom zažije nějakou formu sexuálního násilí před
dovršením osmnácti let. V drtivé většině případů (85%) je pachatel někdo, koho oběť zná –
v šestině případů se jedná o incest. Statistická data ale není lehké sesbírat, jelikož sexuální
násilí často nikdo nenahlásí. Je přesto jasné, že zneužívání není nic výjimečného, je všude
kolem nás a netýká se jen žen s nízkým socioekonomickým statusem. V médiích se zneužité
ženy objevují, jen když jsou senzačně zavražděny. Nedozvíte se nic o dlouhodobých psychologických a sociálních dopadech, s nimiž se potýkají. Pokud vše překonají, naučí se mlčet
a do ničeho se neplést. A tak to pokračuje z jedné generace do další jako začarovaný kruh.
Cílem našeho projektu je tento bludný kruh přerušit. Jde nám o vytvoření veřejné platformy,
která umožní o kultuře znásilnění otevřeně hovořit. Kolem sexuálního násilí existuje spousta
stereotypů a celé téma je tabuizováno. Proto je především nutné celý diskurz zásadně změnit
a zasadit téma do širšího společenského kontextu. Dál je pro nás důležité bojovat proti neviditelnosti zneužívaných žen. Při plánovaných diskuzích tak vystoupí po boku ostatních odbornic
a odborníků. Ve spolupráci s kulturním čtrnáctideníkem A2 připravujeme speciální číslo zaměřené na kulturu znásilnění, které vyjde 2. února.

Partnery projektu jsou >>>
Gender Studies, o.p.s., Jako doma – Homelike, o.p.s., Konsent, z. s., Sociologický ústav AV
ČR, NKC - gender a věda, Kulturní čtrnáctideník A2, A2larm, tranzit display
...dokončení rozhovoru ze str. 1
Co mi naopak přijde dobré, je fakt, že se
Praha snaží o vznik menších sociálních
služeb, které budou rozmístěny po celém
území hlavního města Prahy. Domnívám se,
že to umožní větší individuální přístup ke
klientům a klientkám.
Podporujete v současném znění zákon o sociálním bydlení?
Na tuto otázku vám neumím plně odpovědět,
potřebovala bych na studium zákona delší
čas.

Co podle vás ještě chybí v sociálních službách obecně a směrem k ženám?
Směrem k ženám chybí noclehárna, která by
byla pouze pro ženy. Domnívám se, že by
vítána i ze strany našich klientek.

ré potřeby našich klientek, dále více vnímavosti ze strany široké veřejnosti vedoucí
k podpoře centra respektive našich klientek
a samozřejmě to, aby naše služby potřebovalo co nejméně žen.

Na otvíračce denního centra v prosinci byl
přítomen i kardinál Duka, který centrum posvětil. Jaké to bylo? Nějaké zážitky, pocity.
Posvěcení bylo velmi přátelské a milé. Pan
kardinál se choval velmi lidsky.

Nějaké plány do budoucna?
Plány do budoucna jsou nabídnout klientkám
co nejvíce aktivit a udržet stávající fungování
centra.

Kdybyste měla možnost tří přání pro vaše
denní centrum, co by to bylo?   
Přála bych si, abychom mohli naplnit veške-

Ptaly se Zuzka a Helča

---- Pozvánka na výstavu Strach z neznámého ---Ještě jedna pozvánka na výstavu. Do 31. března si můžete v pražské Galerii NTK v Dejvicích
prohlédnout výstavu Strach z neznámého, která se zabývá otázkami uprchlictví a obav, které
se kolem něj v západních společnostech vyrojily. „V nedávné době byly milióny lidí nuceny
opustit svoje domovy v důsledku válečných konfliktů nebo extrémní chudoby. Tato situace
přinesla do naší společnosti hodně nejistoty a stále vyvolává mnoho otázek. Výstava Strach
z neznámého se pokouší překonat bariéru nekomunikace. Vystavená díla domácích i zahraničních umělců a umělkyň se zabývají utečenci, ale i naším vztahem k nim,“ uvádí propagační
text výstavy.
Dnes jsme šokujícímu zprávami o hrozbě lidí z jiných zemí zavaleni všichni, ať s domovem
nebo bez domova. Lidé bez domova si pak určitě u některých vystavených děl všimnou, že se
sami potýkají s podobným strachem z neznáméhozt, který si vůči nim vybudovala společnost.
Proto myslím, že je dost inspirující se na výstavu jít podívat.
Výstava je zdarma.

Strach z neznámého

2/ 2 – 31/ 3/ 2017
Galerie NTK, Národní technická knihovna
Technická 2710/6
160 80 Praha 6

otevírací doba po – pá 10-18 hod, so 10-16
hod.
				

Jitka

Prehlízení týrání taky bolí
Měla jsem hlavu plnou trýznivých myšlenek,
které nezmizely. Jako dítě jsem byla fyzicky
a psychicky týrána od vlastní matky a zhruba
od osmi let sexuálně zneužívána každým
partnerem své matky.
Od dětství žiju s myšlenkou, že mezi sexuálním zneužíváním a pedofilií je rovnítko.
I dnes mi nejde do hlavy, že bych já jako dítě
měla takové štěstí, že by všichni partneři
matky byli pedofilové… Nebo je to jinak?
Proč lidé, kteří jsou si většinou nejbližší
a mají dítě chránit, selžou?
Proč se společnost zabývá týráním a zneužíváním až v momentě, kdy na povrch vypluje
určitá kauza?
A co společnost dělá pro dospělé trpící citovou deprivací v dětství? Společností jsou tito
lidé většinou vnímáni negativně.
Dle mého názoru tady chybí sítě psychosociální pomoci pro lidi trpící v dospělosti citovou

Jedno vystavovaných děl jsou záchranné vesty
pro miminka od Kateřiny Šedé.

deprivací, chybí vůle o tomto problému, který
je vnímán jako okrajový, diskutovat. Mám na
mysli nejen práci našich zákonodárců, ale
i úřadů, policie, lékařů, sociálních služeb.
K tomu se přidává nevšímavost a ignorace nejbližších a okolí. Psychické týrání
není vidět, a tak ho často lidé, kteří o téhle
problematice nic nevědí, nedokáží rozpoznat
a řešit.
Co s tím, milá společnosti? Co by bylo potřeba zlepšit?
U lékaře – šetrné vyšetření, empatie a shovívavost
Na policii – jednotný postup při výslechu,
který netraumatizuje danou osobu, nebagatelizovat
Zákonodárci – zákony, postupy, které pomohou řešit problémy lidí, kteří zažili zneužívání
Pro všechny – nebagatelizovat, pryč s lhostejností
Květa

Jinka pro vás opět připravila omalovánky. Jednu geometrickou mandalu a jedny rozpohybované vlnovky. Snad vás potěší jejich omalování a třeba si s nimi budete moci vyzdobit alespoň
nakrátko svůj prostor na ubytovně, noclehárně nebo chatičce či stanu.

omalovánky pro radost

Jako Doma v Londýne

certifikát. Pak má větší šanci sehnat práci
anebo může začít lektorovat přímo v Recovery
college.
My jsme měli možnost si vybrat ze dvou lekcí:
arteterapii nebo lekci vedenou dobrovolníky.
My s Helčou, Matthiasem a Lexou jsme si vybrali dobrovolníky. Lekce byla hodně interaktivní, s konkrétními diskusemi a řešením situací.
Lidé, co skupinu vedli i co se jí účastnili, byli
velmi milí, otevření a vstřícní.
Poté jsme si zašli na oběd do místní restaurace, která patřila také k Recovery college.
Odpoledne jsme ještě navštívili různé tamní
dílny, kde se člověk mohl učit třeba zedničinu,
malířinu, obkladačství nebo třeba sestavovat
a opravovat kola. Kurzy byly akreditované,
a člověk tak mohl po absolvování lépe sehnat
práci.
Tento den již následovalo pouze ubytování
u pana Jasona, v londýnské čtvrti Shoreditch.
Byl to dvouposchoďový domeček, kterých
okolo bylo spousta a které kdysi sloužily jako
sociální bydlení. Tak tomu už dávno není,
protože v současné době vlastní byty už jiní
majitelé, kteří byty pronajímají a mají to jako
obživu. Nám s Helenkou se ubytování líbilo,
postel byla měkká. Dole jsme mohli využívat
kuchyňku. Jediné mínus bylo pro nás kouření
na zahrádce.
Druhý den jsme navštívili ženský hostel, taktéž
provozovaný St. Mungo´s. Je to takový azyl
pro ženy bez domova, které prožily násilí,
mají zkušenost se závislostí, se sexbysnysem
apod. Hostel má utajenou adresu. Paní, která
nám službu představovala, byla moc příjemná.
A co se nám na hostelu líbilo? Tamní pravidla
hodně záležela i na britských zákonech, ale
co bylo třeba fajn, že pít a aplikovat drogy si
mohly ženy na pokoji - měly k dispozici toxi

Předvánoční bašta na Vackově
>>>> Opět jsme se rozhodli, že těm nejpotřebnějším zpestříme všední dny a jeli jsme 23. prosince na osmou večerní navštívit pražskou zimní noclehárnu Vackov. Samozřejmě jsme
nepřišli s prázdnýma rukama. Opět jsme navařili guláš, tentokrát fazolový se spoustou salámu
a klobásek. Přidali jsme do něj i trochu feferonek, aby pocit hřejivosti byl ještě větší a vypálil
všechny bacily. Strávníci si pochvalovali, chodili si přidávat a opět se k sobě chovali moc hezky. Když si šli přidat, tak hlásili, že už jednou dostali a starali se, aby se dostalo i na ostatní.
Rozdávali jsme také balíčky s vánočním cukrovím a k tomu ještě každému do ruky klobásku
na přilepšenou. Někteří lidé byli tak dojatí, že došlo i na slzičky.
Opět bych chtěla poděkovat všem sponzorům, kteří věnovali na akci pár svých penízků nebo
potraviny. Děkujeme ale i těm, kteří pomohli vlastníma rukama. Nemohli jste slyšet díky
a chválu od lidí, kterým jste pomohli. Proto vám je chci zprostředkovat aspoň těmito řádky,
které čtete.
Živel Eva
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KUCHAŘKY BEZ DOMOVA
rozšiřují řady!

Domov není tam, kde člověk vyrostl, to si nemysli. Domov je tam, kde Tě lidé
vítají, když ... /tajenka/
(Kateřina Tučková)
jablka, pomeranče, hrušky, mandarinky…

Kateřina Tučková (*1980)
je česká spisovatelka a kurátorka. Napsala několik románů,
v nichž se silné ženské hrdinky
snaží ustát kritická období
české historie – ať už je to
poválečný odsud Němců (Vyhnání Gerty Schnirch, 2009),
osudy rodu léčitelek za nacistů
a komunistů (Žítkovské bohyně, 2012) nebo komunistická
represe církve (připravovaný
román Bílá Voda). Její knihy
byly dramatizovány a oceněny
řadou významných literárních
cen (např. Magnesia Litera).

kus nábytku, na kterém se spí
podzemní veřejná doprava
období, když se v zimě na čas oteplí a začne tát
nedostatek, často ve spojení hmotná ….
opak chladu
nemoc z prochladnutí s kašlem a rýmou
pletený kus oblečení, který se omotává kolem
krku

Jak se zhmotnoval nás sen o Jídelne Kucharek bez domova
O bistru, kde by Kuchařky bez domova mohly nastálo zakotvit a vařit v něm, jsme snili a mluvili
dlouho. Z nápadu se postupně stával cíl, a z cíle konkrétní představa. Jenže, pak bylo potřeba
sehnat prostory a peníze. Prostory, které by se hodily z hlediska lokality a dispozice a kde
by hlavní pracovní prostředí, tedy kuchyň, mělo dost místa a světla. Peníze, které by nám
umožnily prostor rekonstruovat a vybavit profesionálním kuchařským náčiním. Oboje se nám
po velkém úsilí podařilo získat. A i když vše trvalo déle, než jsme čekali, den, kdy otevřeme
krásné červené dveře a vejdeme do fungl nové Jídelny Kuchařek bez domova, se nebezpečně přibližuje. Počítáme, že ve chvíli, kdy budete číst tyhle Bezdomoviny, se už budete na tu
nádheru moct přijít podívat osobně. A abyste to měli s čím srovnávat, nabízíme vám pár fotek
z průběhu rekonstrukce.
[1_Červenec_2017]

[4_Říjen_2016]

Interiér bistra před rekonstrukcí: otlouct staré
kachlíky, všechno pořádně proměřit a naplánovat.

Teď to nejdůležitější: jak se bistro bude jmenovat. Na společném setkání jsme vymýšleli
názvy, hlasovali pro ně a nakonec se shodli
na Jídelně Kuchařek bez domova.

[2_Září_2016]

[5_Prosinec_2016]

Někdy jsme měli pocit, že to nedáme dohromady. Všechno bylo o něco složitější, dražší
a časově náročnější, než jsme čekali.

Po stavebních úpravách se kuchyň začala
plnit vybavením: sporák, pracovní stoly, várnice, mixér, hrnce, loupačka brambor…

[6_Leden_2016]

[3_Září_2016]

Housle za deste
Pokud si vzpomínám, bylo to předminulé
září.
Tou dobou už jsem si dávno nezpívala
hlasitě cestou mezi poli, abych zahnala
strach z příchodu na ubytovnu. Vrátila jsem
se do Prahy. Opět jsem ale raději byla někde
venku. Ten den bylo hezky, slunečno. Dívala
jsem se na vše kolem a občas odpočívala.
V ten den jsem si dala za úkol pozorovat
žebrající lidi. Jak jsem se proplétala mezi
lidmi, myšlenky mi stále utíkaly někam do
minulosti. Proplétala jsem se dál a snažila se
alespoň trochu na svůj úkol soustředit. Pozorovala jsem ty, co si mě nevšímali a hledali,
koho oslovit. A také ty, co mě oslovili. Chvíli
jsem mlčky zkoumala jejich pohled, potom
jsem něco odpověděla a šla dál.
Jen sama pro sebe jsem srovnávala ty, co
mi přišli potřební, s těmi, co mi připadali
odpudiví.
Došla jsem ke smíchovskému Andělu. Před
nárožím skleněné budovy jsem chvíli postávala poblíž nevidomého pána. Hrál na flétnu
krátké melodie, stále se opakující. Byly milé,
hezky se poslouchaly. Přes loket měl košík.
Věděl, že kdyby ho postavil na zem, mohl
by se rychle ztratit, také to je realita dneška.
Z košíku se občas ozvalo cinknutí.
Na Andělu setrvávalo to odpoledne dost
bezdomovců se psy. Těch psů mi bylo líto.
Byli rukojmím svých pánů. Dobře věděli, jak
nejistý a vratký je jejich osud. V tom podstatném měli jasno. Nejdřív pán nasytí sebe,
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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 nabízíme pracovní příležitosti.

Pokud máte zájem, zavolejte nebo
napište našim provozním, kteří Vám rádi
sdělí bližší informace.
Matthias Richter

•

775 707 371

Tereza Hájková

•

607 724 785

Těšíme se na Vás !
a potom, zbyde-li, tak něco i svému ochránci
a spojenci před světem i se světem.
Čas pokročil, lidí přibývá. Občas kolem projde nějaký muž, který nese někomu květinu
nebo kytici. Tito lidé, kteří se na někoho těší,
tomu nevidomému pánovi také přidávají do
košíku. On ale bohužel nevidí zhola nic.
Od Anděla jsem se vydala pěšky na Národní
třídu. Na Národní třídě jsem se zastavila
u kiosku s květinami. Stál opodál vchodu
do obchodního domu „My“. Před malým
květinářstvím byly vystaveny svěží, nádherné květiny. Úžasné barvy, odstíny a harmonie. Pojednou se zvedl prach a nebe rychle
ztemnělo. Přes ramena jsem si přehodila
něco do deště a uvázala na uzel. Říkám si,
budu muset jít, ale dost dobře to nešlo.
U průchodu, pár metrů od místa, kde jsem
stála, začala hrát nějaká paní.
Zcela jinak, než pouliční muzikanti hrávají.
Vzala si na sebe pláštěnku s kapucí, ale ne
soudobou. Ne dnešní. Takovou, jaká se asi
nosila v době, ze které pocházely úryvky
skladeb, které hrála. Nejspíš to byla doba
blízká Johannu Sebastianu Bachovi.
Rozpršelo se. Paní se přesto neschovala do
průchodu. V pláštěnce uvázané na tkanici
znovu začala hrát. Z jejích houslí vystřelovaly šípy emocí.
Přecházela ze skladby do skladby.
Ty housle musejí trpět – napadlo mě.
Kolemjdoucí se otáčejí. A zas spěchají před
lijákem dál, někam se schovat.
Co se to děje? Ta žena přidává v tempu.
Hraje naléhavě, rychle, zběsile rychle, vypjatě naléhavě… Déšť bubnuje do houslí, ale
housle hrají, jakoby šílené, dál a dál.

Zvuk tónů se mění
		 v kovový souzvuk,
		 ve hru o skleněnou hranu.
Stop!
Jakýsi muž
		
věnuje peníz.
A znovu
hra
navzdory všemu.
Paní
zcela
zmáčená
		
svěsila
			
ruce,
				přestala hrát.
Housle uložila.
Zanedlouho se na zdi u průchodu, kde paní tenkrát hrála, objevilo oznámení: Zde u tohoto průchodu hrávala paní jménem …. Aqua … byla učitelkou, zůstaly po ní dvě nezletilé děti. Možno přispět na číslo účtu.
To číslo účtu jsem si nezapsala. Jméno jsme zapomněla. Jen si pamatuji, že vprostřed toho jména bylo
aqua – voda.
Dodatečně jsem pochopila, že jsem zcela náhodou byla přítomna jejího zřejmě posledního vystoupení.
Ta paní Fontána hrála
navzdory času a dešti.
Hrála ze všech sil.
			
			
			

Víc o ní nevím nic,
ale v každém případě
lze říct: Ta žena se nevzdala.
Violka

<<< Velikonoční oběd s lidmi bez domova >>>
Změny už jsou vidět, a tak jsme veselejší.
V pozadí vidíte nově postavenou výdejnu pro
catering.

Zaškolení v práci se zázračným konvektomatem. Umí snad úplně všechno. Od
ledna v kuchyni pravidelně vaříme na akce
a cateringy. Interiér bistra se ještě dolaďuje,
aby byl funkční, krásný a odrážel osobitost
Kuchařek. Tak se těšte.

Pomalu se stává tradicí, že v době velkých svátků se setkáváme u dobrého jídla, ať máme domov nebo ne. Zatím jsme se potkávali před vánoci,
letos nově přibude i velikonoční oběd. Zapište si do diářů nebo za uši, že
na velikonoční pondělí, 17. dubna, proběhne opět v pražském Žižkostele
celodenní akce s jídlem a programem. Protože další Bezdomoviny vyjdou
až po akci, sledujte pro aktuální informace naše další kanály (facebook,
info od teréňaček Jako doma).

Jitka
Tajenka Bezdomoviny ___ ...VSTOUPÍŠ.
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