Výroční zpráva 2019
Jako doma – Homelike, o.p.s.

O nás, cíle, vize, poslání

O nás
Jako doma – Homelike, o.p.s. je nezisková
organizace, která se věnuje ženskému
bezdomovectví. Naším cílem je společnost, kde
každý má možnost důstojně bydlet a kde nejsou
sociální a genderové nerovnosti. Našimi prostředky
jsou partnerství a participace, empowerment
(posílení), vytváření bezpečného prostředí,
genderová citlivost a spolupráce lidí s domovem
a bez domova.
— Na čem dlouhodobě pracujeme?
— odstraňování nerovností, s nimiž se potýkají ženy
se zkušeností bezdomovectví
— vytváření podmínek pro využití potenciálu žen
v sociální tísni / bez domova

— zvyšování kvality života žen v sociální tísni / bez
domova
— rozvoj občanské angažovanosti žen v sociální tísni
/ bez domova
— zapojování žen v sociální tísni / bez domova do
aktivit organizace
— rozvoj poznání v oblasti ženského bezdomovectví,
včetně participativních přístupů
— podpora solidarity ve společnosti, a specificky
mezi znevýhodněnými lidmi
— destigmatizace bezdomovectví
— prevence bezdomovectví
— prevence genderově podmíněného násilí
a pomoc v případech, kdy k němu dochází

Proč spolupracujeme se
ženami se zkušeností
bezdomovectví?
Protože ženské bezdomovectví je jiné než to
mužské, a to hned z několika důvodů:
— Ženy se zkušeností bezdomovectví mají často
zkušenost s prožitým násilím. Násilí může být
důvodem, proč ztratily domov – utekly z násilného
vztahu (partnerského, mezigeneračního). Je ale
také často průvodcem bezdomovectví – ať už
je to násilí ze strany mužů v podobné situaci,
veřejnosti nebo institucí (bezpečnostní agentury,
policie, úřady…). Snaha vyhnout se násilí,
obtěžování nebo ponižování pak vede k tomu,
že ženy se vyhýbají si sociálním službám, které
by jim měly pomáhat. A ty zase často nedokáží
na potřeby žen citlivě a účinně reagovat. Řešení
traumat a psychických následků násilí ženy navíc
odsouvají do pozadí – nejdříve musejí vyřešit
palčivější problémy: co budou jíst, kde budou
spát, jak zaopatří své děti. A tak se zdá, že ženy
bez domova jako by ani neexistovaly – jsou
neviditelné.
— Ženy se navíc častěji pohybují v takzvaném
neviditelném bezdomovectví – přespávají
u kamarádů a známých, žijí na ubytovnách nebo
azylových domech. Nejsou tedy „vidět„ na ulici.
Jejich situace je však stejně nejistá. Někdy je
i uvrhává do pozice závislosti na těch, kdo jim
bydlení poskytují. Možnost mít kde přespat si
tak musejí zasloužit třeba různým posluhováním
v domácnosti, sexem nebo sháněním drog.

— Ženy bez domova se také vyrovnávají s obtížnou
rolí matky. Ženy v sociální tísni, které žijí
v azylových domech pro matky s dětmi, jsou
pod velkým tlakem, aby zajistily svým dětem
potřebnou péči, jídlo nebo pomůcky do školy.
Ženám bez přístřeší byly děti často odebrány, což
je pro řadu matek traumatizující. Často zažívají
pocity ztráty, studu a hanby, že nedokázaly
být dobrou matkou a o své děti se postarat.
Těhotenství, antikoncepce, a i celkově hygiena při
menstruaci na ulici jsou specificky ženská témata.
— Ženy bez domova se setkávají s řadou
stereotypů a diskriminačního jednání. Kromě těch
zmíněných, které ženy stavějí do role sexuálního
objektu, snadného a povoleného terče násilí či do
role matky, jsou to to třeba představy o vhodných
zaměstnáních pro ženy a výše platu. Ženy bez
domova tak zřídka nacházejí zaměstnání, které
by jim pomohlo dostat se z nouze – pracují, ale
stále si nemohou dovolit platit nájem. Setkávají
se ale také se stereotypy a diskriminací na
základě rasy či národnosti a na základě sociálního
a ekonomického statusu.
Jako doma proto buduje prostředí, které je pro
ženy bezpečné, přátelské a respektující. Jedním
z předpokladů pro takové prostředí je vytvoření
prostoru pouze pro ženy (v koordinačním týmu
však pracují ženy i muži). Společně v kolektivu pak
rozvíjíme solidaritu, ducha rovnosti, spolupráce,
respektu a zodpovědnosti.

Shrnutí roku 2019
Rok 2019 přinesl mnoho zážitků, akcí, ale i konců
a nových začátků. Koncem roku 2019 jsme
se rozloučily s budovou komunitního centra na
Florenci, kde jsme strávily dva roky. Budova se
měla bourat a místo komunitního centra bude
na místě stát hotel. Intenzivně jsme hledaly nové
prostory a naštěstí jsme našly nové zázemí na
Palmovce, kam jsme se nastěhovaly v polovině
dalšího roku, takže o tomto příběhu zase jindy.
Novým začátkem bylo znovuotevření Jídelny
Kuchařek bez domova po prázdninové pauze
s novým týmem, který Jídelně vdechl čerstvou
energii. Během roku jsme se začaly zajímat
o přístup „Housing First“ (bydlení především)
a přístup zohledňující trauma s chutí vnášet prvky
těchto přístupů do naší práce. Přinášíme krátké
zavzpomínání na rok 2019 očima našich peer
pracovnic.

„Rok 2019 byl v Jako doma plný aktivit, které
děvčata uvítala a také se jich účastnila. Mimo kurzů
angličtiny, jógy, výtvarných činností, sebeobrany
apod. proběhl např. i jarmark pro veřejnost,
návštěva kina, společný výlet. Velká radost byla
z návštěvy kadeřnice a ze dne líčení. Byl to rok plný
zážitků a myslím, že se hodně vydařil.“
— Helenka

„Rok 2019 nám dal určitě nové zkušenosti v provozu
komunitního centra, navázání nových přátelství,
spolupráci s širší veřejností. Pořádaly jsme v KC
různé aktivity – jóga, vyrábění pohlednic, kurzy
na počítači, workshopy ve spolupráci s KC Žitná
(výroba vánočních přání, šperků), pravidelné
sledování vybraných filmů, kurz sebeobrany, hraní
divadla, které mělo několik úspěšných představení.
Bylo nám umožněno odjet na několik dní se
ženami na výlet do úžasného penzionu v okolí
Příbrami. Počasí se vydařilo a my jsme se mohly
věnovat výletům na farmu s velbloudy – pro mnohé
nezapomenutelný zážitek, farmu s vyjížďkou na
koních, vyzkoušely jsme si podojit kozy, také krásný
zážitek. Společně jsme si užívaly chvíle u táboráku,
relaxovaly na zahradě, hrály různé hry. Povídaly jsme
si o fungování KC. Zbytek bariér mezi námi a ženami
zmizel. Pro některé ženy znamenal tento pobyt
docela hodně a pro nás to byl také velmi emoční
zážitek. Po dlouhé době se ženy mohly vyspat

„Minulý rok se toho dělo hodně. Probíhaly kurzy
sebeobrany a angličtiny. Škoda, že se neúčastnilo
více holek. Zajímavá a přínosná byla i návštěva
Progressivu. Líbila se mi filmová promítání
Nabarveného ptáčete a filmu Neviditelné, na
kterých jsme byly společně se ženami. Povedl se
i výlet a vánoční večeře. Úplný konec roku byl už
náročnější, nastalo stěhování.“
— Věrka

v čisté a pohodlné posteli, použít sprchu a mít
možnost pravidelné a kvalitní stravy. Pro běžného
občana zcela rutinní a automatické věci, pro ženu
bez domova velké štěstí a malý zázrak. Odměnou
pro nás byl hřejivý pocit, když jsme mohly vidět
jiskřičky štěstí v očích těch, které každodenně bojují
s nepřízní osudu, protože jinak se jim v nich zrcadlí
spíše smutek a nejistota. Rok 2019 nám bohužel
i něco vzal. Bylo to Komunitní centrum na Florenci
a tím i možnost pro ženy být přes zimu v teple
a bezpečí. I přes veškerou snahu zajišťovat ženám
alespoň potravinovou pomoc, balíčky s hygienou
a oblečením, to bylo smutné období pro nás
všechny. Jak v týmu, tak i pro ženy na ulici. Naštěstí
vše dobře dopadlo díky skvělému týmu děvčat
v kanceláři a my všechny můžeme opět využívat
prostory nového Komunitního centra na Palmovce,
které má i kouzelnou zahradu, kde jsme, mohu-li to
tak nazvat za všechny, opět šťastné.“
— Denisa

„Rok 2019 byl posledním rokem na Florenci.
Byly zde i poslední Vánoce. Trochu jsem se bála,
kdy a jaké další komunitko seženem. Podařilo se
a máme krásné KC na Palmovce i se zahradou
a snad i nastálo. Pro mě byl rok 2019 hodně
o sociální práci a hlavně zabydlování v rámci
housing first. Pro mě a samotné holky, co se po
30-ti letech na ulici zabydlují, to byly nové věcí,
pro mě zajímavé a poučné ve směru sociálním
a psychologickém. Pro Helenku byly zajímavé
aktivity a vzdělávání v KC Florenc.“
— Zuzka a Helča

Aktivity Jako doma

Komunitní centrum
a peer práce
V lednu 2019 začal druhý rok fungování komunitního
centra pro ženy a trans osoby bez domova na
pražském Florenci na adrese Pobřežní 299/8.
Otevřeno bylo každý všední den, v zimních měsících
někdy i o víkendu. Ženy v sociální tísni mohly
v komunitním centru nalézt bezpečné prostředí, kde
se jim dostávalo podpory na různých úrovních a kde
mohly trávit čas bez větších omezení.
Komunitní centrum pokrývalo základní potřeby žen
jako možnost vysprchovat se, vyprat si a získat
materiální podporu – oblečení, jídlo z potravinové
banky, hygienické a kosmetické potřeby. Ženy si
v centru mohly odpočinout, sledovat společně filmy,
zapojit se do chodu centra, navázat nové přátelské
vztahy a zároveň zde nalézt posilující i terapeutické
aktivity jako výuku jazyků, kreativní činnosti,
jógu, arteterapii, nejrůznější hudební a pohybové
workshopy a podporu peer pracovnic.

V roce 2019 se i nadále o provoz a základní
sociální práci staraly peer pracovnice – ženy
se zkušeností s bezdomovectvím, které prošly
kurzem peer sociální práce a které si letos doplnily
také vzdělání pracovnic v sociálních službách dle
legislativy. Navazujeme tak na dlouhodobý rozvoj
participativní praxe, v rámci které peer pracovnice
se ženami bez domova snadněji navazují vztahy
založené na důvěře a mohou také přímo ovlivňovat
podobu služeb ze své přímé zkušenosti. Vedle
podpůrných rozhovorů či konzultací peer pracovnice
s ženami z komunitního centra vyrážely do terénu
na doprovody na úřady či k lékařům. Kontaktovaly
a vyhledávaly také další ženy bez domova, kterým
nabízely podporu. Peer pracovnic pracovalo
v letošním roce šest a oporou jim byla sociální
pracovnice. Během tohoto roku vznikl manuál peer
práce v komunitním centru, který vyšel z přímých
zkušeností peer pracovnic.

Pomoc s dluhy a zdravím
Navazování spolupráce komunitního centra
s externími odborníky a odbornicemi se ukazuje jako
jedna z klíčových aktivit. Zlepšení životní situace žen
často selhává na nemožnosti navázat je na další
podpůrné služby jako je lékařská pomoc či dluhové
poradenství. Je to dáno celou řadou překážek.
Některé, jako je nedůvěra v instituce, mají základ
ve zkušenostech žen bez domova s opakovaným
institucionálním násilím a diskriminací. Jiné jsou dány
sociální situací, kdy ženy často nemají například
telefony na ověření termínu schůzek nebo jim
obtížné a nevypočitatelné situace na ulici znemožní
přijít. Proto do komunitního centra pravidelně během
roku docházela dluhová poradkyně, která s ženami
pomohla řešit jejich dluhovou situaci v bezpečném
a známém prostředí. Stejně tak komunitní centrum
navštěvovala pravidelně doktorka, s níž se mohly
ženy poradit o obtížích, získat recepty na základní
medikaci nebo se nechat ošetřit.
Škola ulice – vzdělávací a terapeutické aktivity
obecně
I v roce 2019 jsme pokračovaly s projektem Školy
ulice, který je zaměřený na empowerment žen.
Mimo pravidelné kurzy angličtiny a PC znalostí
proběhly také ucelené kurzy sebeobrany, peer
sociální práce a gynekologických workshopů. Kurz
sebeobrany byl zaměřen na přežití ve městě, posílil

sebevědomí žen. Na gynekologických workshopech
se ženy bez domova mohly otevřeně, informovaně
a podrobněji bavit o menstruaci, antikoncepci nebo
pohlavních chorobách. Během16ti setkání kurzu
peer sociální práce se probírala témata jako sexuální
a partnerské násilí, duševní onemocnění, závislosti,
psychohygiena, práce se zkušeností. Do školy ulice
se v roce 2019 celkem zapojilo 25 žen bez domova.
Volnočasové aktivity
Komunitní centrum ženám nabízí celou škálu
pravidelných i nárazových volnočasových aktivit
zaměřených terapeuticky, relaxačně nebo kreativně.
Pod vedením výtvarnice a terapeutky Radky Joskové
jsme uspořádali tři běhy arteterapeutických setkání,
během nichž se ženy mohly věnovat svým emocím
v bezpečném prostředí. Ve spolupráci s organizací
Konsent také proběhlo 11 setkání svépomocné
skupiny pro oběti sexuálního násilí, navštěvovaly ho
jak ženy s domovem, tak bez domova. Relaxovat
mohly ženy bez domova na pravidelných setkáních
jógy. I v roce 2019 jsme pokračovaly ve vydávání
Bezdomovin, ve kterých mohou ženy publikovat
své texty, básně či obrázky. Své rozličné talenty
mohly ženy rozvíjet v kreativních aktivitách, při
nichž se zkrášlovalo komunitní centrum, na filmové
dílně, kde si ženy mohly vyzkoušet natáčet vlastní
záběry skládáné následně do filmové koláže, či na
hudebním workshopu s hudebnicí Mary C.

Divadlo
V roce 2019 pokračoval divadelní soubor Co
Čumíš ve spolupráci s divadelním spolkem
CO ČUMIŠ, jehož jádro tvoří režisérky Zuzana
Burianová a Barbora Šupová a scénografka Radka
Josková, s reprízováním nejnovějšího představení
„CO ČUMIŠ II: Tentokrát z azylu“, které vychází
z autentických zážitků a prožitků žen, které mají
zkušenost s bydlením na azylových domech.
Představení ukazuje křehkost vztahů a životní
situace těchto velmi silných žen. Inscenace
upozorňuje na nedostupné bydlení a bezdomovectví
žen. Několik představení proběhlo ve spřáteleném
divadle Venuše ve Švehlovce, v září se uskutečnil
happening „Jako doma hledá azyl“, protože jsme
hledaly nové prostory, v rámci něhož šel alegorický
průvod od komunitního centra až k Přístavu,
kde se konalo představení. Vyvrcholením roku
byl společný vícedenní výlet do Bratislavy na
divadelní festival Error, což je mezinárodní festival
bezdomoveckých divadel. Před Vánoci jsme uzavřely
sezónu návštěvou azylového domu, kde jsme se
ženami žijícími na azylu věnovaly chvíli společnému
zastavení.

Termíny proběhlých představení:
— 20. 3. ve Venuši ve Švehlovce
— 8. 4. ve Venuši ve Švehlovce
— 28. 5. ve Venuši ve Švehlovce
— 3. 9. v Přístavu
— 24. 10. v Hybernské v rámci akce Nehodící se
škrtněte
— 11. 11. ve Venuši ve Švehlovce
— 29. – 30. 11. na divadelním festivalu Error
v Bratislavě
— 17. 12. v azylovém domě Naděje
Během roku 2019 jsme ještě 2x oživily představení
vycházející z metody divadla utlačovaných „Matka –
příběh ulice“, který vznikl ve spolupráci s organizací
ARA ART, o.s., konkrétně s lektorkami Lízou
Urbanovou a Terezou Vávrovou, a který pojednává
o příběhu ženy, která se setkává se životem na
ulici, s násilím, diskriminací na trhu práce a musí
se vypořádat s nelehkou životní situací, kdy bojuje
o vztah se svojí dcerou, která je v dětském domově.
Termíny proběhlých představení:
— 16. 1. ve studiu Alta
— 21. 11. na akci Noc venku

Vzdělávání týmu
Rok 2019 byl bohatý na vzdělávání celého týmu
Jako doma. V květnu a v červenci nás navštívila
Barbora Bírová, členka Platformy pro sociální bydlení
a poradkyně pro ukončování bezdomovectví, která
nám přišla přednášet o výzkumech o duševním
a fyzickém zdraví v problematice bezdomovectví.
Na podzim jedna z našeho týmu absolvovala
několikadenní Podzimní školu Housing First ve
Slavonicích, pořádanou Platformou pro sociální
bydlení, svoje nové poznatky pak předala
celému týmu. Prohloubily jsme tak naše znalosti
z oblasti „Housing First“, ze sociální práce s lidmi
zabydlovanými v sociálním bydlení a z problematiky
osamělosti zabydlených lidí bez domova. Navštívily
jsme také organizaci Progressive, jež pracuje s lidmi
se závislostí, a vyměňovaly si příklady dobré praxe.
Dlouholetá spolupracovnice Jako doma, Anna
Hokynek, nám přišla povídat více o drogových
závislostech a o práci s lidmi v souvislosti se
závislostí.

Zaměřily jsme se také více na vzdělávání se
v přístupu tzv. Trauma informed care approach.
Absolvovaly jsme workshop a konferenci od MPSV
na toto téma, a část týmu v listopadu navštívila
třídenní konferenci a workshop v polské Łódźi
na místní univerzitě pod záštitou Center of Social
Innovations a Women and Homelessness.
Účast na vzdělávacích akcích, veřejné výstupy
Během roku jsme se účastnily několika veřejných
akcí, konferencí nebo povídání v Rádiu Wave.
Kromě toho jsme přispěly rozhovory nebo články
o ženském bezdomovectví, menstruaci na ulici,
traumatu atd. do různých časopisů. Tady je přehled,
kde jste nás mohli_y potkat:
— 11. 3. Mínus DOMOV ve Skautském institutu
— 7. 11. Mezinárodní konference Trauma a domácí
násilí, MPSV
— 13. 11. Konference BEZ-MOCI, Dýmová hora
— 25. 11. Konference Společně bez násilí:
konference na téma potírání násilí na ženách
a domácího násilí, Česká ženská lobby
— 11. 12. Konference Mentoring a gender
v pomáhajících profesích, Česká ženská lobby

Výlet
V termínu 18. – 20. 9. 2019 jsme vyrazily
se ženami na třídenní výlet na chalupu na
Příbramsko. Na výletě jsme se věnovaly
společným aktivitám a výletům, ale také reflexi
komunitního centra. Ženy si mohly odpočinout,
nabrat sílu a užít si společně strávený čas
u táboráku, her, nebo jen tak pobýt v lese na
houbách. Vyrazily jsme na výlet za velbloudy nebo
na místní farmu, kde jsme se projely na koních
a pohladily si místní zvířata. Ženám jsme připravily
interaktivní posilující hru, večer jsme sledovaly
televizi a po celý čas se o nás starala a vařila nám
spolupracovnice Johana Růžková. Výlet hodnotily
velmi pozitivně jak ženy, tak i my pracovnice. Byly
jsme vděčné, že jsme společně mohly strávit čas
v jiném kontextu a navázat hlubší vztahy.

Zabydlování

Jídelna Kuchařek
bez domova

Během roku 2019 jsme se začaly věnovat přístupu
„Housing First“, tedy bydlení především. Ve
spolupráci s jinými organizacemi jsme se zapojily do
pilotního projektu zaměřeného na zabydlení velmi
ohrožených a zranitelných lidí bez domova. Podařilo
se nám zabydlet 2 ženy vyššího věku, kterým jsme
pomohly se samotným zabydlením a následnou
podporou. Mít svůj domov a možnost se stabilizovat
přineslo do života těchto žen mnoho změn, snažily
jsme se jim pomoct a doprovázet je na jejich nové
cestě.

Pro Jídelnu Kuchařek bez domova byl rok 2019
plný změn i těžkostí. Jídelna se v první polovině roku
zúčastnila akceleračního programu Impact First
a prošla tak nejrůznějším vzděláváním a koučováním
pro zlepšení projektu. V červnu se rozpadl tým
Jídelny, proto měla přes léto pauzu a po létě se
jí ujala jedna ze zakladatelek Jako doma Lexa
Doleželová a s novým týmem a znovu otevřely.
K Vánocům si přály dodávku, uspořádaly sbírku
a vybraly na ni 170 860 Kč. I díky dodávce dále
zavážely cateringy, účastnily se venkovních akcí
a zpracovávaly přebytky ovoce a zeleniny, které by
se jinak vyhodily. Jídelna opět zaměstnala dvě ženy
na pracovní smlouvu a dalších deset brigádně.

Akce a události v Jako doma

22. 1. Povídání s trans lidmi z organizace
Transparent
V lednu jsme v komunitním centru uspořádaly
povídání ve spolupráci s organizací Transparent
formou „živé knihovny“. Setkání bylo velmi milé, ženy
si vyslechly jednotlivé příběhy trans lidí, jaké jsou
jejich zkušenosti, čemu v životě čelí, a společně jsme
se bavili_y o tom, jak můžeme trans lidi podpořit.
8. 3. malování triček k MDŽ
Oslavu Mezinárodního dne žen jsme se ženami
v KC pojaly kreativně, společně jsme malovaly na
trička různé motivy vztahující se k MDŽ a feminismu,
u toho jsme si povídaly o historii tohoto svátku
a vyprávěly jsme si, jak ho ženy prožívaly v průběhu
let i minulého režimu.
2. 4. comunite fresca v KC a Jídelně
Navázaly jsme spolupráci s umělkyněmi z kolektivu
Comunite Fresca, které se rozhodly v rámci účasti
ve finále Ceny Jindřicha Chalupeckého malovat
fresky v negalerijních prostorách. Umělkyně se sešly
se ženami navštěvujícími KC a pracujícími v Jídelně
kuchařek bez domova a na základě společné
diskuze vytvořily dvě fresky. Jednu v prostorách
komunitního centra a druhou v Jídelně kuchařek bez
domova, kterou při návštěvě můžete stále vidět. Za
zkrášlení prostoru moc děkujeme!

8. 4. oslava dne Romů a Romek v KC
Na Mezinárodní den Romů a Romek jsme
uspořádaly oslavu, společně se ženami jsme
vyzdobily prostory KC romskými vlajkami
a v doprovodu kytary jsme tančily a zpívaly romské
písně na přání.
11. 4. velikonoční jarmark v KC
Na Velikonoce jsme otevřely komunitní centrum
veřejnosti, kdokoliv mohl přijít, podívat se k nám
a popovídat si o tom, co ho zajímá. Na jarmarku
jsme nabízely tematické velikonoční výrobky, které
vytvářely ženy v komunitním centru při pravidelných
kreativních aktivitách.
29. 4. koncert Severního nástupiště v KC
Na konci dubna jsme do komunitního centra pozvaly
naši oblíbenou country kapelu Severní nástupiště,
která dokáže pohladit po duši. Na koncert bylo plno,
odcházeli_y jsme s dojetím.
13. 5. promítání filmu Hranice práce s diskuzí
se Sašou Uhlovou v KC
V květnu proběhlo promítání filmu Apoleny
Rychlíkové Hranice práce, navštívila nás i hlavní
protagonistka filmu Saša Uhlová, se kterou jsme
si povídali_y o podmínkách práce, diskriminaci,
vykořisťování, chudobě a sdíleli_y své zkušenosti.

11., 12. a 15. 6. účast na promítání filmu
Neviditelné
Zapojily jsme se do akcí okolo premiéry filmu
Neviditelné, který je citlivou francouzkou komedií
pojednávající o jednom centru pro ženy bez domova,
které se má zavírat, a o neutuchající snaze sociálních
pracovnic a samotných žen vzít situaci do vlastních
rukou. Účastnily jsme se diskuze k filmu o ženském
bezdomovectví, se ženami jsme na tento film vyrazily
do kina a v Bio oku k tomu na pop-up akci kuchařky
bez domova uvařily občerstvení.
20. 8. workshop nakládání okurek s Růženkou
v KC
Kdo viděl představení Co čumíš, ten měl příležitost
ochutnat i Růženčiny nakládané okurky. Proto jsme
poprosily Růženku, aby odtajnila svůj rodinný recept
a naučila nás ho. Na společném workshopu, který
byl otevřený i pro veřejnost, jsme nakládaly okurky
a až uzrál jejich čas, společně jsme si je vychutnaly.
10. 10. společné kino – Nabarvené ptáče
Pozvaly jsme ženy z komunitního centra do kina,
vybraly si film Nabarvené ptáče. Z kina jsme
odcházely se silným zážitkem.
24. 10. účast na festivalu v Kampusu Hybernská
„Nehodící se škrtněte“
Zapojily jsme se do spolupráce na festivalu
„Nehodící se škrtněte“, který pořádala Farní Charita
Praha 1 – Komunitní centrum Žitná. Na akci
kuchařky bez domova nabízely své dobroty, ženy
ze souboru Co čumíš zahrály divadelní představení
o bydlení v azylovém domě a účastníci_ice se
mohli_y zapojit do interaktivní hry plné zážitků
a situací, které se často dějí v životech žen bez
domova. Vyzkoušet si, jaké to je žádat na úřadu

práce o mimořádnou okamžitou pomoc, jaké je spát
na noclehárně, jaké je dostat na ulici menstruaci,
jaké je se setkávat s diskriminací na trhu práce, jaké
to je přijít o bydlení s dítětem atd.
9. 11. akce v KC „Těla jsou vystavena
posměchu, když nemají boty“
S podtitulem „sobotní oprava oděvů a nálady“. Ve
spolupráci s Institutem úzkosti jsme v komunitním
centru vytvořily otevřený útulný prostor pro
společné tvořivé zastavení se nad jedním kusem
látky v jednom okamžiku, sdílení příběhů a šicích
dovedností. Společně jsme ušili_y obraz, spravili_y
potřebné oblečení a strávili_y tak několik příjemných
hodin v doprovodu hudby žen ze Synth Library.
23. 11. potravinová sbírka v Tescu
V listopadu se peer pracovnice společně se
ženami zapojily do celorepublikové sbírky potravin.
Naše stanoviště bylo v Tescu, kde se podařilo
vysbírat velké množství trvanlivých potravin, které
jsme využily v komunitním centru a rozdaly při
pravidelném rozdávání potravinové pomoci ženám
navštěvujícím KC.
16. 12. Vánoce se ženami v KC
Na závěr roku se oslava Vánoc stala v komunitním
centru již tradicí. Připravily jsme pro ženy
štědrovečerní večeři a díky velké podpoře dárců
a dárkyň každá z příchozích dostala dárek,
atmosféra byla dojemná i proto, že jsme se v tento
den se ženami v komunitním centru na Florenci
viděly naposledy.

Publikace
Bezdomoviny

Seznam
realizovaných
projektů
za rok 2019

Komunitní centrum Jako doma (doba realizace:
1. 10. 2018 – 30. 9. 2020), financovaném
z OPPPR
Zpracováním přebytků proti chudobě (doba
realizace: 1. 9. 2018 – 31. 8. 2019), grant hl.
města Prahy pro oblast životního prostředí
Nejsi na to sama! (doba realizace: 1. 1. 2019 –
31. 12. 2019), grant hl. města Prahy pro oblast
prevence kriminality
Jako doma také podpořilo mnoho individuálních
dárců a dárkyň.

Spolupracující organizace

Progressive, Farní Charita Praha – Žitná, Konsent,
Platforma pro sociální bydlení, Narativ, Chceme
bydlet, Aslido, CO ČUMIŠ, Institut úzkosti

Tým v roce 2019
Denisa Baškova, Alexandra Doleželová,
Lenka Vrbová, Lada Hajdíková,
Magdalena Hrdličková, Nikola Kotlárová,
Zuzana Kříčková, Věra Procházková,
Viera Hladišová, Jana Ullmannová, Helena Vargová,

Helena Ogboi, Veronika Zerzánová,
Dorothea Heczková, Magdalena Šormová,
Klára Kučerová, Tereza Fayová, Jan Gozdur,
Kateřina Mašková

Další spolupracovnice
a spolupracovníci

Stážistky

Ludmila Böhmová, Zuzana Burianová, Jakub Černý,
Josef Hawel, Anna Hokynek, Radka Josková,
Petra Kutálková, Sabina Lexová, Barbora Machková,
Pavel Nepustil, Lenka Pavlíková, Radka Slavíková,
Jan Šamánek, Barbora Šupová, Zdeněk Trinkewitz,
Johana Růžková

Dobrovolnice
Magdalena Natalia Kwiatkowska, Petra Nedbálková,
Renata Jírová

Monika Rychlíková, Tereza Heyduková
a Radka Desenská z Caritas – VOŠs Olomouc

Statutární orgán
Lenka Vrbová – ředitelka

Správní rada
Zuzana Brodilová, Zuzana Kříčková, Lucie Šídová

Dozorčí rada
Petra Kutálková, Pavel Nepustil, Pavel Pěnkava

Finanční část

Rozvaha podle Přílohy č. 1
vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky

ROZVAHA
ve zkráceném rozsahu

JAKO DOMA - HOME LIKE o.p.s.
Holečkova 959/63
Praha 5
150 00

ke dni 31.12.2019
( v haléřích )

Rozvaha podle Přílohy č. 1
vyhlášky č. 504/2002 Sb.
Účetní jednotka doručí:

Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky

ROZVAHA
IČO
ve zkráceném rozsahu

1 x příslušnému fin. orgánu

JAKO DOMA - HOME LIKE o.p.s.
Holečkova 959/63
Praha 5
150 00

22748890

ke dni 31.12.2019
Označení

AKTIVA

Účetní jednotka doručí:

a
1 x příslušnému
fin. orgánu

b

A. II.

Dlouhodobý hmotný majetek celkem

A. IV.

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

B.

Krátkodobý majetek celkem

B. I.

Zásoby celkem

B. II. a

Pohledávky celkem

B.
A. III.
II.

Krátkodobý
Dlouhodobýfinanční
hmotný majetek celkem

A. IV.

Aktiva celkem
Oprávky
k dlouhodobému majetku celkem

B.

Krátkodobý majetek celkem

B. I.
B. II.

Označení

( v haléřích )
IČO
22748890

AKTIVA

Součet B.I. až B.IV.

b

1

2

3

838 304,00

5

-838 304,00

6
číslo
Stav k prvnímu dni
řádku
účetního období
7

886,27
Stav 2k 679
posled.
dni
účetního
273období
916,25

1

2 200,22
567
1 838 769,80
304,00

Součet A. až B.

11
5

2-838
679 886,27
304,00

Součet B.I. až B.IV.

6

2 679 886,27

Zásoby celkem

7

273 916,25

Pohledávky celkem

8

567 200,22
Stav k posled. dni
1
838
769,80
účetního období
2 679 886,27
4

Aktiva celkem
Vlastní zdroje celkem

A. II.

Výsledek hospodaření celkem

B.

Cizí zdroje celkem

B. III.

Krátkodobé závazky celkem

a

Stav k posled. dni
účetního období

9
3

A.

Označení

c

c8

číslo Stav k prvnímu dni
9
řádku
účetního období

Označení
PASIVA
Krátkodobý finanční majetek celkem
B.
III.
a

číslo Stav k prvnímu dni
řádku účetního období

Pasiva celkem

A.

Vlastní zdroje celkem

A. II.

Výsledek hospodaření celkem

B.

Cizí zdroje celkem

B. III.

Krátkodobé závazky celkem

b

11

Součet A.I. až A.II.

12

c

3

-928 962,81
-928 962,81

14

PASIVA
b

Součet B.I. až B.IV.

20
c

Součet A.I. až A.II.

12

Součet A. až B.

31.08.2020

15
číslo
Stav k prvnímu dni
řádku
účetního období
18

Součet A. až B.

Součet B.I. až B.IV.

Pasiva celkem

Sestaveno dne:

Součet A. až B.

3

849,08
Stav 3k 608
posled.
dni
účetního
3 608období
849,08
4 886,27
2 679
-928 962,81

14

-928 962,81

15

3 608 849,08

18

3 608 849,08

20

2 679 886,27

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou

Právní
forma
účetní jednotky
Sestaveno
dne:
31.08.2020

Předmět podnikání

Právní forma účetní jednotky

Předmět podnikání

Pozn.:orgánu účetní jednotky
Podpisový záznam statutárního
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou

Pozn.:

Výkaz zisku a ztráty
podle Přílohy č. 2
vyhlášky č. 504/2002 Sb

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
ve zkráceném rozsahu
Název a sídlo účetní jednotky

ke dni 31.12.2019
( v haléřích )

Účetní jednotka doručí:

JAKO DOMA - HOME LIKE o.p.s.
Holečkova 959/63
Praha 5
150 00

IČO

1 x příslušnému finančnímu orgánu

22748890

Označení

Číslo
řádku

TEXT

Činnosti
Hlavní
5

Hospodářská

Celkem

6

7

A. I.

Spotřebované nákupy a nakupované služby

2

922 891,85

516 591,41

1 439 483,26

A. III.

Osobní náklady

4

2 436 099,50

769 069,00

3 205 168,50

A. V.

Ostatní náklady

6

5 781,00

5 781,00

10

3 364 772,35

B. I.

Provozní dotace

12

2 841 411,50

B. II.

Přijaté příspěvky

13

410 138,92

518 447,28

928 586,20

B. III.

Tržby za vlastní výkony a za zboží

14

14 950,00

778 159,65

793 109,65

B. IV.

Ostatní výnosy

15

77 960,48

Součet B.I. až B.V.

17

3 344 460,90

1 296 606,93

4 641 067,83

ř. 17 - (ř. 10 - ř.9)

18

-20 311,45

10 946,52

-9 364,93

ř. 18 - ř. 9

19

-20 311,45

10 946,52

-9 364,93

Součet A.I. až A.VIII.

Náklady celkem

Výnosy celkem
C.

Výsledek hospodaření před zdaněním

D.

Výsledek hospodaření po zdanění

Sestaveno dne:

31.08.2020

Právní forma účetní jednotky

1 285 660,41

4 650 432,76
2 841 411,50

77 960,48

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou

Předmět podnikání

Pozn.:

Jako doma – Home like , Obecně prospěšná
společnost, IČ 22748890
Příloha k účetní závěrce sestavená k 31. 12. 2019
Vysvětlující a doplňující údaje k informacím obsaženým
v rozvaze a výkazu zisků a ztráty (§ 30 odst. 1 až 3)
Účetní období : 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019
Rozvahový den: 31. 12. 2019
Organizace :
Sídlo:
Právní forma:
IČ:
Datum vzniku:
Statutární orgán:

Jako doma – Home like, o.p.s.
Holečkova 959/63, Praha 5
Obecně prospěšná společnost
22748890
1. 1. 2014
ředitel

Účel:
1.	Posláním společnosti je destigmatizace a sociální
integrace osob, převážně žen, bez domova, bez
přístřeší, s nestabilním bydlením (dále jen „osoby
bez domova“), nebo v jiné tíživé životní situaci.
2.	Za účelem naplnění svého shora popsaného
poslání poskytuje společnost veřejnosti tyto obecně
prospěšné služby:
a)	vytvoření platformy expertů/expertek, která bude
navrhovat řešení složitých sociálních situací,
b)	výzkumná a monitorovací činnost zaměřená na
osoby bez domova,
c)	poskytování prostoru pro setkávání osob bez
domova,
d)	realizace programů pro začleňování osob bez
domova na trh práce,
e)	preventivní pomoc osobám ohroženým tíživou
sociální situací,
f)	materiální (potravinová a jiná) pomoc osobám bez
domova,
g)	přednášková a vzdělávací činnost zaměřená na
problematiku osob bez domova,
h)	osvětová činnost na podporu osob bez domova,
i)	psychologické a právní poradenství pro osoby bez
domova a osoby ohrožené sociálním vyloučením,
j)	poskytování azylového bydlení pro osoby v tíživé
sociální situaci
Vedená u: O 1314 vedená u Městského soudu v Praze
Účetnictví účetní jednotky
–	V roce 2019 bylo zpracováno v souladu se zákonem
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších
předpisů, Vyhlášky č.504/2002 Sb., kterou se
provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991
Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,

pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem
činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě
podvojného účetnictví
–	Účetní zápisy byly prováděny průběžně v účetním
období po vystavení účetního dokladu na jednotlivé
syntetické a analytické účty podle účtového rozvrhu
stanoveného účetní jednotkou pro účetní období
roku 2019
–	Účetní jednotka oceňovala majetek a závazky
v průběhu roku 2019 k okamžiku uskutečnění
účetního případu a k datu sestavení účetní
závěrky, tj. k 31.12.2019 v souladu s § 25 zákona
o účetnictví
–	Účetní jednotka nenabyla v roce 2019 žádný
hmotný ani nehmotný majetek
–	Pohledávky se oceňují při svém vzniku jmenovitou
hodnotou. Organizace netvoří opravné položky.
Pohledávky po lhůtě splatnosti: 96 735,- Kč
–	Závazky po lhůtě splatnosti: ve výši 115 241,-.
–	Účetní jednotka v roce 2019 neúčtovala o cizích
měnách
–	Přijaté dotace: O těchto prostředcích účetní
jednotka účtuje při přijetí na závazkových účtech
346-Nároky na dotace a zúčtování se státním
rozpočtem. V roce 2019 účetní jednotce byly
poskytnuty dotace v celkové výši 2 841 412 Kč.
Dotace byly řádně vyúčtovány k 31. 1. 2020.
–	Časové rozlišení. Účetní jednotka neúčtuje
a nerozlišuje náklady, které se každoročně opakují
a náklady, které jsou svou částkou nevýznamné, tj.
do výše 8 000 Kč.
–	Daň z příjmu. Účetní jednotka je veřejně prospěšným
poplatníkem v souladu s § 17 zákona č. 586/1992
Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších
předpisů. Daňová úspora za rok 2019 ve výši 3 879
kč bude použita na krytí nákladů na provoz v roce
2020.
Praha 18. 8. 2020
Podpis osoby odpovědné za sestavení:
Ing. Viera Hladišová,
Mobil: 723 821 954
Podpis osoby odpovědné za schválení:
Lenka Vrbová, ředitelka Jako dom – Home like, o.p.s.

Děkujeme všem, kdo
jste s námi. Bez vás
by naše práce nebyla
možná.

