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Úvod

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, 

představujeme vám brožuru, jejíž ambicí je být inspirací pro profese 
věnující se lidem bez domova. Jedná se o metodický materiál před-
stavující dobrou praxi volnočasových workshopů, které otevírají ta-
buizovaná témata jako je násilí, partnerské vztahy a láskyplná péče u 
žen bez domova. Ve druhé části této brožury jsou pak prezentovány 
výsledky výzkumného šetření zaměřujícího se na potřeby žen bez do-
mova.

Tato brožura je jedním z výsledků projektu Konec tabu. Konec násilí. 
realizovaného Genderovým informačním centrem NORA, o.p.s. Pro-
jekt byl financován Evropskou unií.

Brožura je určena:
• sociálním pracovníkům a pracovnicím 
• sociálním antropoložkám a antropologům  
• genderovým expertkám a expertům  
• a také všem osobám, které se zajímají o témata, jako je bez-
domovectví žen i bezdomovectví obecně, (partnerské) násilí či 
(kreativní) práce se sociálně znevýhodněnými lidmi
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Pozadí projektu

Projekt Konec tabu. Konec násilí. byl realizován Genderovým infor-
mačním centrem NORA, o.p.s. (dále GIC NORA). Jedná se o orga-
nizaci, která se zabývá genderovou rovností, a to především ve spo-
jitosti s tématy vícenásobné diskriminace a genderově senzitivního 
vzdělávání. Projekt  Konec tabu. Konec násilí. byl založen na intersek-
cionálním1 přístupu v práci se sociální nerovností.

Členstvo projektového týmu tvořilo pět mladých žen s rozdílným 
profesním zaměřením a koučka se zkušeností s nestabilním bydle-
ním, životem bez domova a partnerským násilím. Členky týmu pracují 
v oblasti sociální práce, jiné jsou odbornice v otázce umění a výtvarné 
činnosti, další přinesly vhled do problematiky z hlediska genderových 
a sociálních teorií či přispěly svou dovedností v oblasti grafické práce. 

Vnitřní profesní diverzita týmu umožnila sdílení specifického vědění 
a umožňovala vzájemnou podporu tam, kde to bylo třeba. 

“Jedno nás však spojovalo, a to zájem o problematiku 
sociálního vyloučení a genderová témata”.

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

dovolte nám se představit a provést Vás našimi zkušenostmi a vhledy 
získanými během projektu. Jmenovitě s Vámi bude sdílet své postře-
hy Kristýna Minaříková, Markéta Krčilová, Eva Lukešová, Anastasia 
Blokhina, Monika Schmidtová a Dominika Černá.

1 Intersekcionalita se zabývá mnohonásobnou diskriminací, studiem systé-
mu společenských identit, které se paralelně překrývají. Zároveň také zkoumá ko-
respondující systémy diskriminace, útlaku a dominance (například gender, etnicitu, 
třídu, vzdělání a další).

Role koučky a gatekeeperky2

Dominika Černá hrála klíčovou roli koučky. Ta byla zásadní především 
díky jejím zkušenostem s nestabilním bydlením, životem bez domova 
a partnerským násilím. Její zkušenosti a vhled do prostředí, do kterého 
jsme (jako lidé bez zkušenosti s bezdomovectvím) vstupovaly, nám 
napomáhaly k citlivému přístupu k daným tématům. Její otevřenost a 
sdílnost poskytla zbytku týmu kvalifikovanější vhled do problematiky 
bezdomovectví a násilí, o kterých jsme společně diskutovaly a učily 
se. Samotné plánování a realizace workshopů by bez jejich zkušeností 
nebylo možné plnohodnotně uchopit. 

Přítomnost koučky na workshopech zásadně napomáhala k vytvoření 
důvěrné atmosféry, což se dařilo mimo jiné i díky osvojenému stylu a 
formě jazyka, kterým koučka disponuje. Zcela jistě pro nás byla gete-
keeperkou, díky níž bylo snazší či vůbec možné otevírat téma násilí, o 
kterém se nikdy nemluví moc lehce.

Naše pozice a vztahy

Pro všechny členky týmu bylo důležité nastolit rovnocenný vztah s 
účastnicemi workshopů - ženami bez domova - partnerkami v naší 
práci. Vytvořily jsme prostředí, ve kterém jsme mohly zažívat dočas-
nou vzájemnou blízkost, sdílet momenty radosti a smutku, či mluvit 
o věcech, které nás trápí.

Naši pozici, kterou jsme v tomto projektu zaujímaly, považujeme pře-
devším za zprostředkovatelskou - ve smyslu možnosti sepsat a pře-
dat dál postřehy ohledně tématu partnerského násilí zasazeného do 
širší problematiky bezdomovectví a nestabilního bydlení, které by ji-
nak zůstaly nevyslyšeny. Současně byla naše pozice také aktivistická, 

2 Gatekeeper (doslova vrátný*á) je osoba, která zprostředkovává přístup do 
prostředí a k lidem v něm skrze osvojené znalosti a zkušenosti získané během jejího 
členství v tamní společnosti.
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jelikož jsme usilovaly a nadále usilujeme o zviditelnění problematiky 
(partnerského) násilí v životech žen bez domova a o přispění k jejímu 
řešení. Dále jsme se také snažily alespoň o částečné ulehčení života 
klientek Kontaktního centra Vlhká v Brně (dále jen Vlhká). V rámci 
hmotné pomoci to byla několikaměsíční sbírka oblečení a hygienic-
kých potřeb, které jsme poté v tomto centru rozdávaly. Nicméně na-
ším klíčovým příspěvkem bylo vytvoření nedocenitelného prostoru 
klidu a bezpečí v prostředí námi pojmenovaného Ženského kroužku 
(více o něm v kapitole Ženský kroužek, nehierarchie a rovnost, str. 14). 
Zde se klientky mohly scházet a sdílet cokoliv chtěly, zapojit se do vý-
tvarných aktivit nebo v klidu posedět, dát si kávu či něco dobrého.

Uvědomujeme si, že oproti ženám bez domova zaujímáme privile-
govanou pozici, ze které můžeme být slyšet. Tuto pozici využíváme k 
tomu, abychom zviditelnily problém partnerského násilí, který v kon-
textu nestabilního bydlení a ekonomické nejistoty nabývá specifické 
podoby, kterou přibližujeme v této brožuře.

Skrze ochotu žen z Vlhké sdílet s námi své zkušenosti, názory a zna-
losti jsme nahlédly do komplexity problematiky ženského bezdomo-
vectví a (partnerského) násilí. Tato brožura tak mohla vzniknout jen 
díky zapojení komunikačních partnerek a spolutvůrkyň - žen z Vlhké, 
kterým tímto děkujeme za jejich pomoc a ochotu.

Terén 

Workshopy probíhaly v Brně v Kontaktním centru Vlhká, které fun-
guje jako sociální služba v rámci organizace Podané ruce o.p.s. Tato 
organizace se již 30 let věnuje lidem se závislostí a její prevenci, a to v 
širokém okruhu služeb nejen v rámci Jihomoravského kraje. Na Vlhké 
se prolíná více cílových skupin, kterým je služba určena. Primárně se 
soustředí na lidi užívající alkohol a zároveň na lidi bez domova.

Vlhkou jsme si vybraly pro realizaci workshopů z několika důvodů. 
Za prvé je to místo, které je organizačně podchycené, a tak je mož-
né v jeho rámci snáz realizovat strukturovanou aktivitu, a za druhé je 
možné se tam setkat se ženami bez domova, pro které byly worksho-
py vytvořené. Toto místo také skýtalo potenciál ve vytvoření lokálně 
známé, pravidelně se opakující aktivity, kam se ženy mohou vracet, 
což se také úspěšně podařilo. V neposlední řadě byla jedním z důvodů 
výběru tohoto terénu také otevřenost personálu a jejich ochota nám 
poskytnout zázemí k realizaci workshopů.

Díky ochotě pracovníků a pracovnic Vlhké bylo možné 
o workshopech klientky informovat s dostatečným 

předstihem a připravit si tak půdu pro realizaci aktivit. 
Zároveň přítomnost personálu ulehčovala jak počáteční 
komunikaci s klientkami, tak řešení konfliktů mezi nimi.
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Ženský kroužek,  
nehierarchie a rovnost. 

V rámci projektu Konec tabu. Konec násilí. jsme uskutečnily pět 
workshopů pro ženy, které docházely na Vlhkou. Tato čtyřhodinová 
setkání jsme nazvaly Ženský kroužek1. Jejich obsah jsme tvořily hlavně 
na základě preferencí žen z Vhlké. Při prvním kontaktu s nimi jsme 
tedy dbaly především na vzájemné seznámení se a zmapování jejich 
zájmů a přání ohledně náplně našich setkání.

Ženský kroužek byl určen jen ženám, a to kvůli povaze témat, kterým 
jsme se v jeho rámci věnovaly. Často se jednalo o velmi citlivé vzpo-
mínky či záležitosti týkající se násilí páchaného muži na ženách. U 
některých z žen bylo vidět potěšení z toho, že byl prostor gendero-
vě exkluzivní. Několikrát se dokonce stalo, že Ženský kroužek přitá-
hl pozornost některého z mužů, který se chtěl  přidat nebo zeptat, 
co děláme. V takovém případě jsme zdvořile odvětily, že se tentokrát 
jedná pouze o prostor pro ženy, přičemž samy zúčastněné ženy jej 
bez váhání posílaly pryč. U jiných žen však bylo patrné, že jim prostor, 
ve kterém nemohou být se svým partnerem nebo kamarádem, není 
zcela příjemný, a tak s námi zůstaly jen chvíli a poté se vrátily za svou 
blízkou osobou.

1 Název Ženský kroužek jsme zvolily za účelem srozumitelnosti a atraktivity 
pro ženy bez domova. Uvědomujeme si, že přídavné jméno “ženský” reprodukuje 
esenciální povahu žen. Přestože v jiných aktivitách klademe důraz na dekonstrukci 
esenciality a upozorňujeme na sociální konstrukci pohlaví-genderu, rozhodly jsme 
se udělat výjimku. Vyhodnotily jsme, že při prvním kontaktu s ženami bez domova 
je pro nás důležitější srozumitelnost a konotace, které budou v klientkách Vlhké 
evokovat především představu bezpečného a komfortního prostředí bez mužů.

Příprava aktivit

Vždy jsme měly nachystaných několik aktivit a materiály potřebné k 
jejich uskutečnění jsme přinesly s sebou. Zároveň jsme byly připra-
vené na to, že možná žádnou z aktivit realizovat nebudeme a na-
místo toho budeme improvizovat v souladu s vývojem samotného 
workshopu a podle přání žen z Vlhké. Důvodem k tomuto přístupu 
byla specifičnost terénu, kde nebylo jisté, kolik žen ten den dorazí, 
které to budou nebo v jaké budou náladě a rozpoložení. 

Pro celý projekt byly velmi důležité konverzace s našimi komunikač-
ními partnerkami, proto jsme volily takové aktivity, které ji podporují 
a vzbuzují diskuze. Jednou z takových aktivit byla například tvorba 
koláží (str. 24). I v tomto ohledu jsme si opakovaně uvědomovaly, že 
naším cílem je především být ve sdíleném prostoru s danými ženami 
z Vlhké a samotný obsah toho času už je hlavně o nich. Pokud se tedy 
chtěly raději bavit o jiných tématech než o násilí, láskyplné péči či 
dalších námi vznášených tématech, nechávaly jsme jim v tom volný 
prostor, samy jsme byly hlavně v roli aktivních posluchaček a konver-
zace byla budována kolem toho, co bylo v daný moment důležité pro 
ně. I to nám přineslo zvědomění skutečnosti, že násilí je nemožné 
vnímat odtrženě od ostatních témat.

Zázemí aktivit

V pozadí workshopů hrálo velkou, skoro neodmyslitelnou, roli občer-
stvení. Osvědčilo se nám mít s sebou vždy kávu a něco k jídlu.

Zjistily jsme, že nejvhodnější je mít k dispozici 
něco sladkého i slaného, aby si všechny 

účastnice mohly přijít na to svoje.

Nabídka občerstvení nesporně byla aktivizačním prvkem, který zajiš-
ťoval přirozený začátek konverzace a stejně tak hrál důležitou roli ve 
vytvoření příjemného prostředí, kde se ženy mohou v klidu občerstvit. 
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Pokud některá z žen chtěla občerstvení z Ženského kroužku 
odnést svému partnerovi či kamarádům, fungovalo to jako 
icebreaker2. Často se poté vrátila a strávila s námi v Ženském 
kroužku nějaký čas. 

Nejen v rámci workshopů pro nás bylo důležité mít dobré vztahy také 
s muži bez domova. Byly jsme tam primárně kvůli ženám, to ale ne-
znamená, že bychom aktivně netvořily přátelské prostředí pro všech-
ny. Občerstvení jsme měly vždy dost na to, abychom ho částečně sdí-
lely i s mužskými klienty Vlhké. 

Nehierarchické vztahy v rámci aktivit

V rámci workshopů jsme se snažily vystupovat především jako komu-
nikační partnerky a spolutvůrkyně našeho sdíleného času, se kterými 
si mohou ženy z Vlhké popovídat jako rovné s rovnými. 

Vařily jsem si společně kávu, zobaly dobroty, jednou jsme jim šly pro 
další hrníček my a jindy ony zařídily více židlí pro nás. Péče tak byla v 
praxi společná a vzájemná.

Daly jsme si také záležet na tom, jak se oslovujeme navzájem. Na 
Vlhké jsme se představovaly pouze křestním jménem, aktivně jsme 
nabízely tykání (netykaly jsme však ženám z Vlhké automaticky, ale 
pouze po vysloveném souhlasu). Tento krok nám pomáhal v budování 
důvěrného, otevřeného a nehierarchického vztahu. 

Postupně jsme také zjistily, že když se samy aktivně zapojujeme do 
aktivit workshopů (např. samy začneme vymalovávat mandaly), v 
účastnicích workshopu to často vzbudí zájem a rozhodnou se do ak-
tivit také zapojit.

2 icebreaker - označení pro aktivity napomáhající k seznámení se a aktivizaci

Tímto způsobem jsme si vytvářely důvěru, která poté otevírala pro-
stor pro mnohem uvolněnější a rovnocennější konverzaci. Ženy ne-
byly jen tázány, ale byly také v rolích aktérek, komentátorek a taza-
telek. Takto docházelo ke stírání potenciálně hierarchického vztahu 
mezi organizátorkami a účastnicemi. 

Čas a bezčasí aktivit

Jedno ze zásadních specifik, které jsme objevily při workshopech v 
prostředí Vlhké, je odlišné uchopení času. V rámci naladění se na ten-
to prostor i na ženy z Vlhké jsme se rozhodly, že se nebudeme řídit 
klasickým uchopením workshopů, které mají pevný začátek a konec. 
Místo toho jsme zvolily strategii otevřeného prostoru, do kterého je 
možné kdykoliv vstoupit nebo z něj vystoupit. Časové ohraniče-
ní workshopu tak vytvářela pouze naše přítomnost v prostoru, 
který zahrnoval jeden stůl s lavicemi a nápisem Ženský kroužek. 
Díky tomu mohly ženy přijít a zapojit se po celou dobu, nebo si to po 
chvíli rozmyslet a bez vysvětlení odejít. Zároveň jsme volily takové 
typy aktivit, do kterých je možné vstupovat volně bez nutnosti na-
rušení činnosti ostatních. Jejich výčet naleznete v kapitole Metodika 
workshopů na str. 23.

S cílem zachovat konzistentnost však bylo nezbytné uchovat časo-
vou a obsahovou provázanost všech workshopů. Toho jsme docílily 
tím, že jsme jednotlivé workshopy pořádaly s přibližnou četností jed-
nou za dva týdny. Přesto, že jsme z počátku harmonogram setkání 

Díky tomu, že jsme se do 
aktivit zapojovaly spolu s nimi, 

docházelo k nabourávání hranic 
mezi “námi” a “jimi”.
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Ženského kroužku distribuovaly ženám na Vlhké skrze leták, ukázalo 
se jako důležitější, že jsme se tam přicházely pravidelně a ony se 
při té příležitosti mohly víceméně neplánovaně zapojovat podle 
aktuální nálady a podmínek.

V duchu otevřeného a poměrně volného kreativního prostoru se 
nesou také vytvořená díla, která nejsou výsledkem jen jednoho z 
workshopů či jedné klientky, ale často se jedná spíše o výsledky práce, 
která vznikala kolektivně a v průběhu několika našich setkání.

Právě daná neukončenost a provázanost byla ústřední pro konverzaci 
plynoucí skrze všechny workshopy. Občas se měnilo jejich zaměření, 
jindy se měnily jejich účastnice, ale právě díky tomuto plynutí jsme s 
nimi mohly postupně budovat vztah a získávat si jejich důvěru, která 
je nutná k otevření témat, jako je např. partnerské násilí.

Bezpečné prostředí aktivit

Jedním z nejzásadnějších aspektů Ženského kroužku se postupně 
ukázala konverzace samotná. Ženy z Vlhké, které se k nám připojily, 
často oceňovaly, že si můžou v klidu popovídat a zároveň tam nikdo 
nekřičí nebo nenadává. Snažily jsme se především udržovat toto bez-
pečné prostředí, ve kterém jsme se všechny mohly cítit komfortně. 

Občas jsme narážely na překážky plynoucí z toho, že jsme vstoupily 
do prostředí s existujícími vztahy mezi některými ženami. Překážky 
měly nejčastěji podobu již existujících svárů.

V tomto ohledu pro nás bylo přínosné prostředí, ve kterém se 
workshopy odehrávaly. Fungování centra a jeho zaběhnutá pravidla 
dodržována klientkami i klienty přispívaly k hladkému průběhu Žen-
ského kroužku. V momentech, kdy se rozvinul nějaký konflikt, do 
kterého byly zapojeny některé z účastnic, byla v jeho řešení stěžejní 
role sociálních pracovnic a pracovníků Vlhké.

V případě začínajících hádek nebo obviňování a 
nadávek jsme využívaly tři techniky:

Zdůraznění smyslu Ženského kroužku

Dbaly jsme na zdůraznění smyslu Ženského 
kroužku, tedy příjemného a bezpečného prostředí 
pro všechny, a to jsme opakovaly tolikrát, kolikrát 
bylo k uklidnění situace třeba.

Pozornost na individuální úrovni

Využily jsme našeho počtu (vždy byly přítomny 
minimálně dvě organizátorky, ideálně více), rozdě-
lily jsme se a věnovaly se dotyčným ženám zvlášť. 
Vyslechly jsme si je, což většinou vedlo k uklidnění.

Práce s prostorem

Využily jsme prostoru a jedna z nás si šla sednout 
mezi ženy, které měly spor. Tím jsme zabránily 
jeho dalšímu vývoji.
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Intervize a postřehy týmu po aktivitách

Pracovat s tématy násilí je psychicky náročné. Supervizi jako příklad 
dobré praxe doporučuje strategický dokument “Minimální standardy 
práce s původci a původkyněmi násilí v blízkých vztazích v České re-
publice”. Proto není divu, že jsme i my, členky týmu, na sobě pozoro-
valy potřebu vzájemného sdílení našich dojmů z aktivit a témat, které 
na workshopech zazněly.

Při intervizích jsme zjistily, že je pro nás:
1) náročné reagovat na vyprávění žen, kdy nám sdělují, že je vlastně 
všechno v jejich životě špatně.

2) důležité pracovat s vlastními hranicemi, snažit se mít odstup od 
příběhů žen z Vlhké a uvědomovat si, že my tento problém nevyřeší-
me, ale můžeme nabídnout prostor pro sdílení a aktivně naslouchat.

3) důležitá autenticita, respektive reagovat přirozeně, sdílet napří-
klad to, že si nedokážeme v plné míře představit jejich situaci.



Metodika workshopů 
Workshopy byly realizovány a pilotovány  

v Kontaktním centru Vlhká v Brně.  
Společně s popisem Vás seznámíme také se  

samotným průběhem a zhodnocením jejich dopadu.
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Aktivita 1: Koláže

Cíl workshopu

Sdílet příběhy a zkušenosti, a tím tematizovat násilí v každodennosti. 
Snaha o zvnitřnění si názoru, že i ženy bez domova mají právo na to 
cítit se v bezpečí. Předat informace o lokálních službách, které pomá-
hají ženám v situacích partnerského násilí (zpracovaný vzor pro Brno 
naleznete v příloze této brožury na str. 64).

Postup

Připravíme si papír s tematickým nadpisem (např. život na ulici, násilí, lás-
kyplná péče, partnerský vztah). Tyto papíry rozložíme po stole a navrhneme 
ženám bez domova, aby se zapojily do vystřihování obrázků či nápisů, kte-
ré jim slova asociovala. Při vystřihování z časopisů a lepení koláží otevíráme 
témata a ptáme se např. jestli vnímají partnerský vztah tak radostně, jak je 
prezentován na obrázcích. Necháme rozvinout téma samotnou ženu bez 
domova, nebojíme se vtipkovat a zapojovat do konverzace další přítomné. 
Společně lepíme a vybíráme vhodné obrázky či části textu z časopisů, lze 
doplnit i vlastními myšlenkami, psát, kreslit či malovat. Celou koláž poté 
ukážeme ostatním a dáme jim prostor, aby na koláž reagovaly a komento-
valy ji.

Materiál: 

Staré časopisy a noviny, A3 papíry, nůžky, fixy, propisky, izolepa, různé 
nálepky, lepidlo, guma, vytištěné nadpisy, které tematizují koláž jako 
např. život na ulici, násilí, láskyplná péče atd., materiál s informacemi 
o organizacích, ve kterých lze nalézt potřebnou oporu (příloha na str. 
64).

Postřehy k aktivitě

Osvědčilo se nám mít k dispozici různorodé časopisy a noviny, kte-
ré disponují škálou obrázků a textů. Vizuální podněty nalezené v 
tištěném médiu ovlivňují směr konverzace a jejich volba umožní (či 
usnadní) odlišná uchopení stanovených témat. Cílem je předcházet 
situaci, ve které by časopisy zobrazovaly pouze šťastné lidi/vztahy/
situace, jelikož v takovém případě bude těžší přemostit konverzaci ke 
komplexnější reflexi témat jako je násilí, partnerský vztah nebo život 
na ulici.
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Aktivita 2: Koláže z otázek a odpovědí

Cíl workshopu 

Sdílet příběhy a zkušenosti, diskutovat o tématech, která souvisí s 
partnerským násilím a jeho řešením. Předat informace o lokálních 
službách, které pomáhají ženám zažívajícím partnerské násilí (zpra-
covaný vzor pro Brno naleznete v příloze této brožury na str. XY). 

Postup

Podobně jako v aktivitě Koláže si připravíme papíry s tématickým 
nadpisem (např. život na ulici, násilí, láskyplná péče, partnerský vztah) 
nebo bez něj. Na papír napíšeme otázky, které se pojí buď ke konkrét-
ním nadpisům, které rámují celou koláž, nebo obecně k tématům 
bezdomovectví, (ne)bezpečí či násilí. Otázky můžeme formulovat 

tak, že na ně lze odpovědět číslem (např. “Na kolika místech se cítíš 
být v bezpečí?”) nebo položíme otevřené otázky (např. “Co ti způso-
buje největší nepohodlí?”). 

Tyto papíry rozložíme po stole a ptáme se na ně žen bez domova. 
Necháme je napsat odpovědi, případně jim nabídneme, že odpově-
di mohou nadiktovat a samy je zapíšeme. U toho se bavíme o téma-
tech, která s těmito otázkami souvisí, společně je rozvíjíme, můžeme 
zapojit i ostatní účastnice workshopu. Koláž necháme kolovat mezi 
účastnicemi a dáváme jim prostor, aby na koláž reagovaly, komento-
valy ji a případně ji doplňovaly.

Materiál

A3 papíry, fixy, tužky, propisky, guma, vytištěné nadpisy, které tema-
tizují koláž, materiál s informacemi o organizacích, ve kterých lze na-
lézt potřebnou oporu (příloha na str.  64).

Postřehy k aktivitě

Tato aktivita se obecně velmi dobře ujala. Dobře fungovala jako způ-
sob, jak zahájit konverzace týkající se zmíněných náročných témat. 
Ženy bez domova s námi sdílely mnoho osobních výpovědí, z toho 
důvodu doporučujeme důsledné zamyšlení nad zachováním anony-
mity. Vzhledem k citlivým informacím by se mohla autorka kvůli vý-
povědi ocitnout v ohrožení. Primární je  zajistit bezpečí zúčastněným 
ženám, které často samy zažily, či zažívají, násilí. Doporučujeme také 
nastudovat standardy práce s osobami ohroženými domácím násilím. 
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Aktivita 3: Mandaly

Cíl workshopu

Uvolňovat emoce, sdílet je s ostatními a umět je dát do souvislosti s 
každodenními situacemi, které se nám dějí. Sdílet zkušenosti a rady, 
jak s emocemi pracujeme, co se nám osvědčilo a co ne. Předat infor-
mace o lokálních službách, které pomáhají ženám v těžkých životních 
situacích (zpracovaný vzor pro Brno naleznete v příloze této brožury 
na str. XY).

Postup

Vytiskneme mandaly. Rozložíme je na stůl, aby si ženy bez domova 
mohly samy vybrat konkrétní mandalu. Ženy bez domova vyzveme k 
vymalování mandal podle toho, jak se cítí, jakou mají náladu. Některé 
z mandal na místě vymalovávají i organizátorky. Je možné vyzvat ženy 
bez domova k domalování rozpracovaných mandal. Během tvorby 
otevíráme témata, jako jsou emoce, nálada a k čemu se vážou, nebo 
se bavíme o tom, co děláme, když máme špatnou náladu a jak s ní pra-
cujeme. Následně předáme informace o možnosti návštěvy poraden, 
které nabízejí podporu pro ženy v tíživé situaci.

Materiál

Vytištěné mandaly na A4, fixy, pastelky, materiál s informacemi o or-
ganizacích, ve kterých lze nalézt potřebnou oporu (příloha na str. 64).

Postřehy k aktivitě

Tato aktivita kromě relaxace pomáhá vytvořit prostor pro volnou, te-
maticky méně ohraničenou konverzaci. Tato neohraničenost dává 
více prostoru pro budování citlivosti vůči potřebám žen bez domova. 

Skrze naslouchání tomu, co je momentálně trápí, co jim přináší ra-
dost či je pro ně jakkoliv jinak významné, lze problém (partnerského) 
násilí zasadit do širší sítě souvislostí a vnímat ho nikoli jako problém 
sám o sobě, ale v provázanosti se socioekonomickými podmínkami, 
ve kterých se osoba potýkající se s násilím nachází. Zároveň se také 
jedná o aktivitu,  která vytváří pro účastnice možnost se chvíli sou-
středit jen na sebe a vykreslování mandaly.
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Aktivita 4: Křížovky

Cíl workshopu

Vytvořit prostor, kde si ženy bez domova mohou odpočinout u pří-
jemné aktivity. Vytvořit bezpečný prostor, který je přístupný pro 
všechny ženy nehledě na to, jestli se chtějí věnovat kreativní činnosti 
a sdílet své emoce a zážitky či nikoli.

Postup

Koupíme/vytiskneme křížovky, je vhodné mít různé typy, např. švéd-
ské, osmisměrky, sudoku atd., aby si ženy bez domova mohly vybrat 
ty, které preferují a na které mají zrovna náladu. Dáme je volně na stůl, 
aby si je kterákoli z účastnic workshopu mohla vzít. Oznámíme nově 
příchozím ženám, že mimo jiné jsou k dispozici křížovky. V případě, že 
se jim budou chtít věnovat, nerušíme je u této činnosti, necháme je 
relaxovat a být samy se sebou.

Materiál

Křížovky, propisky/tužky.

Postřehy k aktivitě

Ženy rády využily aktivitu křížovek hlavně v případě, kdy nechtěly s 
týmem interagovat. Tato aktivita pomohla ženám z Vlhké si více zvě-
domit fakt, že Ženský kroužek je pro ně a není třeba se zapojovat do 
kreativních činností či sdílení svých osobních příběhů. Tím bylo že-
nám bez domova umožněno, aby si mohly opravdu odpočinout, aniž 
by po nich bylo cokoliv vyžadováno. To se osvědčilo, jelikož se později 
většinou připojily k jiným aktivitám, zapojily se do konverzace či na-
vštívily další workshop.



36 37

Aktivita 5: Síť kontaktů

Cíl workshopu

Uvědomit si síť kontaktů, o které se člověk může nejen v případě nou-
ze opřít. 

Postup

Na místě vytvoříme z moduritu kuličky různých velikostí a tvarů. 
Spojíme je náhodně špejlemi. Po vytvoření objektu z 3-4 propojených 
kuliček otevřeme s účastnicí workshopu téma blízkých lidí (případ-
ně i institucí), kteří ji podrží v případě nouze. Vyzveme ženu, aby si 
představila, že ta kulička uprostřed je ona. Dále navazuje konverzace 
otázkou, kdo z jejích blízkých by byl nejbližší osobou (kulička) a kdo ta 
nejvzdálenější? Postupujeme dál, dokud všechny kuličky nejsou po-
jmenované. V průběhu se dotazujeme, proč jsou pro ni tyto osoby tak 
důležité a jestli i ony*oni nabízejí takovou pomoc na oplátku jí.

Materiál

Modurit např. značka DAS (schne na vzduchu během pár minut), 
špejle.

Postřehy k aktivitě

Tato aktivita se během setkání Ženského kroužku neprokázala jako 
atraktivní pro ženy bez domova. Důvodem mohla být příliš abstraktní 
rovina otázek. Aktivitu však považujeme za smysluplnou pro jiné cí-
lové skupiny či jiný kontext jejího realizování, proto jsme jí zde pone-
chaly prostor. Aktivita by z našeho pohledu mohla fungovat také při 
dlouhodobější spolupráci s konkrétními ženami bez domova. Bylo by 
například možné nejprve společně s účastnicí vytvořit nákres vzta-
hů na papíře, nechat prostor k přemýšlení o možných záchytných 

bodech a lidech pro krizové situace. Následně by bylo možné tento 
nákres přenést do 3D formy za použití zmíněného moduritu či jiných 
vhodných materiálů.
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Aktivita 6: Líčení

Cíl workshopu

Prolomení ledů a seznámení se se ženami bez domova. Skrze mož-
nost využít v Ženském kroužku kosmetiku se ženy seznamovaly s 
naším přístupem, který zahrnuje poskytnutí zázemí pro péči o sebe 
samu i o sebe navzájem. Zároveň skrze tento workshop docházelo k 
otevírání témat sebepéče, sebevědomí a péče o druhé.

Postup

Přineseme různorodou kosmetiku: od krémů na obličej a ruce, přes 
make-upy, řasenky až po laky na nehty. Tyto produkty jsou pro účast-
nice workshopu volně k použití. Lakujeme nehty samy sobě nebo si 
je necháváme nalakovat od někoho jiného. Během lakování či líčení 
společně diskutujeme, jestli jim je nebo není příjemné, když se o ně 
někdo stará. Vzájemné líčení nabízí ženám bez domova možnost za-
žít okamžiky, kdy se o ně někdo stará. To může představovat unikátní 
příležitost vzhledem k tomu, že v každodenním životě jsou to větši-
nou ony, které se starají o sebe samé a případně i o své partnery*ky a/
nebo další blízké.

Členky týmu nově příchozí informují o této aktivitě, případně samy 
asistují při používání kosmetiky.

Materiál

Dekorativní kosmetika, laky na nehty, krémy, zrcátka.

Postřehy k aktivitě

Tento workshop byl v rámci týmu od začátku shledáván jako kon-

troverzní, a to kvůli možné reprodukci určitého ideálu krásy a tlaku 
na vzhled. Pro jeho uskutečnění jsme se rozhodly právě kvůli výše 
zmíněným cílům a zároveň jsme se snažily při samotných setkáních 
redukovat tyto možné kontroverze, nepodporovat či přímo vyvracet 
představy, že žena má být zejména krásná apod. Důraz byl po celou 
dobu kladen na to dopřát péči sobě samotné či si ji dopřát navzájem a 
strávit příjemný čas.

Při realizaci této aktivity velmi záleželo na tom, jaké konkrétní ženy se 
zrovna sešly. Vždy však byly přítomné ženy, které tuto aktivitu odmí-
taly s tím, že jsou na ni “už staré”, nicméně se tento komentář ukázal 
jako vhodný podnět k rozproudění diskuse o stáří, sebejistotě a vní-
mání sebe sama.
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Aktivita 6: Líčení



Jak to vidí  
ženy bez domova  

aneb mapování potřeb
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Součástí projektu Konec tabu. Konec násilí. byla realizace kvalitativ-
ního výzkumného šetření v Kontaktním centru Vlhká v Brně. Cílem 
bylo mapování potřeb tamních žen bez domova. Šetření se zakládalo 
na čtyřech hloubkových polo-strukturovaných rozhovorech s komu-
nikačními partnerkami – se ženami, které mají zkušenost s bezdomo-
vectvím. Druhým zdrojem bylo zúčastněné pozorování realizované 
během Ženských kroužků. Následující text je tedy výsledkem analýzy 
terénního etnografického výzkumu, který se skládal z pozorování a 
rozhovorů a opírá se rovněž o relevantní literaturu.

Většina našich komunikačních partnerek byly ženy středního a star-
šího věku, kolem 40 až 65 let, s výjimkou několika mladších žen, které 
se zúčastnily některých setkání Ženského kroužku. Výsledky vypoví-
dají (především) o kontextu Brna, jelikož celé výzkumné šetření bylo 
uskutečněno na Vlhké v Brně a všechny participantky žijí v tomto 
městě. Tato lokální specifičnost je ve výzkumném šetření zásadní, ač-
koliv spousta aspektů může platit pro ženy bez domova v jakémkoliv 
jiném městě.

Hloubkové rozhovory nám umožnily lépe porozumět komplexnosti 
bezdomovectví žen a specifičnosti jejich zkušeností, ačkoliv vzhle-
dem k nízkému počtu provedených rozhovorů a kvalitativní povahy 
výzkumu si nenárokujeme reprezentativnost závěrů plynoucích z 
nich. Pro získání výsledků vypovídajících obecně o potřebách žen bez 
domova by bylo potřeba většího reprezentativního vzorku. Potřeba 
většího množství dat je také formulována v Koncepci prevence a řeše-
ní problematiky bezdomovectví v České republice do roku 2020. 

“Zásadní bariérou pro 
řešení problematiky 

bezdomovectví je 
nedostatek relevantních 

dat o problematice 
bezdomovectví, 

možných způsobech 
měření jeho rozsahu, 

zjišťování příčin a vlivu 
jednotlivých determinant 

na jeho průběh.” 
Jednu z determinant zcela 
jistě představuje gender.
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Etika výzkumného šetření

Etika výzkumného šetření pro nás byla velmi důležitá. Cílem bylo do-
sáhnout maximální citlivosti a ochrany komunikačních partnerek - 
žen bez domova. Z toho důvodu jsme účastnice Ženského kroužku již 
v úvodu informovaly o tom, že součástí našeho projektu je také vý-
zkumné šetření. V konkrétních případech, kdy zaznělo něco, co nám 
připadalo obzvláště důležité, jsme se dané ženy zeptaly, zda tyto in-
formace můžeme využít ve výzkumném šetření. 

Další zásadou, kterou jsme se řídily, bylo dodržování anonymity. Z 
toho důvodu vynecháváme jména žen bez domova a další charakte-
ristiky, podle kterých by mohly být rozpoznány. Stejně tak nejmenu-
jeme konkrétní sociální služby, které v rozhovorech zazněly.

Bezdomovectví žen a jeho specifika

Ženy, které zažívají nestabilní bydlení, jsou často méně “viditel-
né” a mluví se o nich méně než o mužích v podobné situaci. Podo-
by ženského bezdomovectví jsou často skrytější - ženy více využívají 
služeb azylových domů nebo třeba přespávání u známých. Jejich po-
hyb ve veřejném prostoru je značně ovlivněn jejich větší zranitelností, 
která poukazuje na genderovanost1 tohoto prostoru. Komunikační 
partnerky opakovaně mluvily o velkém strachu, který zažíva-
jí každý den a víceméně všude, kde se nacházejí. Některé z nich 
hovořily o pocitu strachu i v prostorách sociálních služeb, ve kterých 
se v danou chvíli nenacházejí sociální pracovnice a pracovníci. Ženy 
vnímaly, že za takových podmínek hrozí větší riziko psychického i fy-
zického násilí.

 

1 podmíněnost genderem - v tomto případě hovoříme o veřejném prostoru, 
který je lépe či hůře přizpůsobený pro mobilitu a žití mužům nebo ženám či jiným 
osobám.

Potenciální nebezpečí a bezmoc se tak stává součástí každoden-
nosti žen bez domova. Proto se snaží pohybovat jen v určitém pro-
storu, který znají a cítí se v něm alespoň relativně bezpečně. Důležitá 
může být přítomnost určitých lidí - partnera*ky nebo kamarádů*ek. 
V Ženském kroužku jsme sledovaly podobné situace, kdy některé z 
účastnic po chvíli odcházely, protože jim nebylo příjemné odloučení 
od jejich blízké osoby.

Setkaly jsem se také s popisem situací, kdy si muži vezmou “pod svá 
křídla” některou ženu nebo i muže, který je mladší či jakkoliv zrani-
telnější. Následně pak na tuto osobu dohlíží a chrání ji před ostatními. 
Někdy mohou tyto vztahy fungovat výměnou za sex, jindy zde ten-
to sexuální aspekt není. Je možné, že toto konání některých mužů 
funguje i jako performance jejich maskulinity a imperativu starat se 
a chránit2. Muži bez domova mohou mít pocit, že ve svých životech 
selhali, a snaží se tak alespoň skrze tuto péči o “slabší*ho” na ulici 
získat pocit potřebnosti.

Při životě na ulici není zpravidla žádný prostor zcela bezpečný, a to i 
kvůli absenci přístupu do privátní sféry. Z toho důvodu postrádají lidé 
bez domova zázemí, kde je možné pobývat v klidu a v bezpečí. Ruku v 
ruce se ztrátou zázemí dochází také ke ztrátě přátel a celkově k zpře-
trhání kontaktů s blízkými. Jak často opakuje naše koučka: “ztráta 
domova je hlavně o ztrátě sociálních vazeb”. 

Při životě na ulici se člověk nachází v situaci, kdy nemá nebo postupně 
ztrácí svůj sociální kapitál a jediné kontakty jsou často buďto s dalšími 
lidmi na ulici nebo se sociálními pracovnicemi a pracovníky. Ačkoliv 
tyto vazby mohou být velmi blízké a přispívat k pocitu bezpečí, tak i 
přesto se nám komunikační partnerky několikrát svěřily, že ze všeho 

2 Na muže je vytvářen nátlak naplňovat konvenční představy o maskulini-
tě (podobně jako na ženy je vytvářen tlak, aby splňovaly představy o femininitě). 
Hegemonní maskulinita v naší současné společnosti obsahuje očekávání, že muži 
budou, mimo jiné, dominantní, silní, “živiteli rodiny” atd.
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nejhorší je osamělost, kterou zažívají. Ta se zdá děsivá a nepříjem-
ná většině lidem. Pokud se navíc osoba nachází v nestabilním bydlení, 
přišla o své zázemí, je odmítnuta a stigmatizována veřejností a často i 
svými blízkými, může být osamělost ještě o to přítomnější a také hro-
zivější.

Dalším specifikem ženského bezdomovectví zmiňovaným (ne-
jen) našimi komunikačními partnerkami je otázka hygieny. Pro 
ženy bez domova jsou situace spojené s hygienou často o mnoho ná-
ročnější, protože se jim nedostává hygienický potřeb, jako jsou vložky, 
tampóny apod. Zároveň tyto aspekty souvisejí i s konvenčními cha-
rakteristikami spojenými s femininitou. V případě žen jsou společ-
ností zpravidla uplatňovány náročnější požadavky na vzhled. Ženy 
bez domova tak často vnímají otázku nedostatečné hygieny jako vel-
ký problém, ke kterému se pojí pocity studu. Komunikační partnerky 
často popisovaly snahu udržovat sebe i své oblečení čisté a nezniče-
né. Zároveň pociťovaly, že jako ženy s sebou musí nosit více věcí než 
muži, což může souviset s onou potřebou být čisté a upravené. Důvo-
dem pro to je možnost vyhnout se stigmatizaci od kolemjdoucích na 
ulici. A ženy, které jsou v partnerském vztahu, se musí někdy v tomto 
ohledu starat i o svého partnera (tzn. nosit s sebou i jeho věci).

Zakládání si na vzhledu může vést dále k tomu, že žena v nestabilním 
bydlení je od pohledu mnohem méně rozpoznatelná jako člověk bez 
domova. Tento aspekt na jednu stranu vede k jejich “zneviditelnění”, 
a tím pádem opomíjení při řešení problému bezdomovectví, ale na 
stranu druhou přispívá ke snížení stigmatizace, což znamená, že díky 
svému vzhledu mohou ve veřejném prostoru procházet bez nálepky 
“bezdomovkyně”.

Zazněl však i pozitivní příklad skutečnosti, že jsou ženy ženami. A to 
tehdy, když je jako ženy bez domova často v hromadné dopravě pustí 
někdo sednout, což by se podle ní muži bez domova nestalo.

Ženy bez domova v sociálních službách

Klientky Vlhké projevovaly obecnou spokojenost s počtem sociálních 
služeb v Brně. Nachází se zde poměrně hodně (nízkoprahových) slu-
žeb, které mohou lidé bez domova využívat. V jejich kontextu je ze 
všeho nejvíce oceňovaná ochota a milý přístup sociálních pra-
covnic a pracovníků. Příjemná atmosféra se ženám bez domova 
jeví jako zásadnější než samotné prostředí. Ačkoliv v rozhovorech 
také zaznívalo, že prostředí v některých službách je velmi nepřívětivé 
(staré a špinavé), a to často v kombinaci s nelaskavými vztahy mezi 
klientkami a klienty, stejně jako mezi pracujícími a klienty*kami. Dal-
ším problémem je nedostatek kapacit pracovníků a pracovnic, které 
je v rámci současného (podfinancovaného) stavu českých sociálních 
služeb pochopitelné. Tento stav může mít za následek nedostatek 
pozornosti směřované k potřebám, dotazům či požadavkům klientek 
a klientů.

V kontextu sociálních služeb je pro ženy bez domova se zkuše-
ností s násilným jednáním nezbytný bezpečný prostor3. Jedna 
z komunikačních partnerek s námi sdílela zkušenost o odchodu od 
svého násilného partnera.  Ocitla se na ulici a poprvé navštívila soci-
ální služby pro lidi bez domova, kde měla velký strach z lidí, především 
z mužů, ale vlastně ze všeho. Pro lidi utíkající od násilí může být vel-
ký prostor plný lidí, a především mužů, bez možnosti najít intimnější, 
bezpečněji působící a klidné místo, psychicky velice náročné a nepří-
jemné. 

3 Na místo termínu “oběť” použiváme označení “osoba se zkušeností s 
násilím”. Termín “oběť” může vyvolávat významy jako bezmoc, pocit ostudu, vinu 
či sebeobviňování. Jde tedy o stigmatizující označení, které může přispět k sekun-
dární viktimizaci. Jiná označení, jako např. “osoba se zkušeností s násilím” mohou 
napomáhat ke zmocňování těchto lidí.
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Jedno z ženami navrhovaných řešení bylo vytvoření 
prostoru vyhrazeného pouze pro ženy. Tento prostor 

by mohl sloužit ideálně pro všechny lidi, ať už se 
identifikují nebo jsou identifikovány jako ženy nebo ne, 

jednoduše pro ty osoby, které se cítí nějak ohrožené. 

Prostor by mohl sloužit k rozhovorům se sociálními pracovníky a pra-
covnicemi o citlivějších tématech, například o násilí. Stejně tak by 
mohl sloužit pro získání většího pocitu bezpečí v klidném prostře-
dí. Inspirací pro takový prostor by podle nás mohly být například již 
existující služby pražské organizace Jako doma, které jsou určeny pro 
ženy bez domova a transgender osoby.

Jiným aspektem, který také souvisí s otázkou bezpečí, je vytváření 
četných příležitostí pro budování důvěry k sociálním pracovníkům a 
pracovnicím. Jedna z komunikačních partnerek navrhla, že by mohlo 
dobře fungovat, kdyby každá žena měla jednoho sociálního pracov-
níka*jednu sociální pracovnici a každý muž stejně tak. Jednalo by se 
tedy o osobu, která by je prováděla celým procesem.

Vedle zázemí sociálních služeb je ženami bez domova problema-
ticky vnímána otevírací doba denních center, která pro klientky 
znamená to, že se po nějaké době musí opět přemístit. Toto pra-
vidlo je v některých službách uplatňováno v každém ročním období, 
za každého počasí, nezávisle na tom, jaký je stav člověka z hlediska 
zdravotního či psychického rozpoložení.

Absence soukromého prostoru znamená současně absenci úložného 
prostoru. 

Lidé bez domova přespávající na noclehárnách 
si nemají možnost uschovat věci a tím pádem 
vše, co jim patří, musí neustále nosit s sebou. 

Pokud má člověk současně pohybové znevýhodnění, stává se zařizo-
vání těch nejzákladnějších úkonů náročnou výzvou (např. návštěva 
úřadu či lékaře*ky). V tomto ohledu jsme se mnohokrát setkaly s vy-
slovenou potřebou mít místo, kde by si mohli*y uschovat své osobní 
věci. V případě klasické úschovny zavazadel např. na vlakovém nádraží 
se nejedná o dostatečně dostupnou eventualitu. Účastnice worksho-
pů zmiňovaly, že by velmi ocenily, kdyby si zavazadlo či alespoň pár 
kousků oblečení mohly nechat na noclehárně, kde pravidelně každou 
noc přespávají.

Posledním zmiňovaným problémem souvisejícím se sociálními služ-
bami je nekonzistentnost či krátkodobost poskytovaných programů. 
Důvodem je fungování na bázi projektů, tedy že programy začnou, 
lidé si na ně zvyknou, vyhovují jim, pak ale přijde konec projektu a tím 
skončí program či celá služba. Bohužel ani náš projekt není výjimkou. 
Námi poskytovaný prostor pouze pro ženy bez domova byl velmi ce-
něný a podle slov zúčastněných žen jim bude chybět. Jedná se tedy 
o něco, o co by byl mezi ženami bez domova zájem. To znamená pří-
tomnost potřeby organizovat tato setkání pravidelně. Jedná se tedy 
o službu, která z výzkumného šetření vyplývá jako potřebná a 
nezbytná, proto ji ve městě Brně doporučujeme k zavedení.

V rámci výzkumného šetření jsme se žen ptaly také na znalost orga-
nizací soustředících se na partnerské násilí a případně na jejich zku-
šenosti s nimi. Žádná z tázaných žen však tyto organizace neznala. 
Nejen proto jsme v rámci Ženského kroužku rozdávaly námi vytvo-
řený leták informující o organizacích zabývajících se genderově pod-
míněným násilím. Bezpochyby by mělo docházet ke konzistentnímu 
zvyšování informovanosti a možnostech řešení  problémů spojených 
s násilím u lidí bez domova. 

Koučka Dominika, která v minulosti využila služby těchto organizací, 
s námi sdílela svou osobní zkušenost. V jedné z organizací ji nemohli 
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přijmout kvůli závislosti na návykových látkách. Což je také jeden z 
důvodů, proč jsou klasické terapeutické služby nedosažitelné pro lidi 
bez domova. Nabízeným řešením by mohla být služba pro lidi se zku-
šeností s partnerským násilím přímo v rámci služeb pro lidi bez do-
mova a/nebo se závislostmi.

Násilí páchané na ženách bez domova

Když jsme se rozhodly uskutečnit projekt Konec tabu. Konec nási-
lí., přicházely jsme na Vlhkou s představou, že se budeme primárně 
soustředit na témata násilí, a to především na to partnerské. V rámci 
Ženského kroužku jsme však opakovaně narážely na skutečnost, že 
násilí není možné vnímat odděleně od ostatních, především socio-
ekonomických, problémů, jimž ženy v nestabilním bydlení čelí.

Tuto provázanost často zdůrazňovala také naše koučka, která má 
sama zkušenosti s nestabilním bydlením i s partnerským násilím. 
Konkrétně popsala fenomén, který se objevoval v mnoha příbězích 
našich komunikačních partnerek. Jednalo se o projevy násilí, jehož 
původcem je partner*ka či jiná blízká osoba, a přesto se jedná pro 
dané ženy o snesitelnější situaci než být  na ulici “sama” bez přítele. 
Některé z komunikačních partnerek sdílely své zkušenosti o vysky-
tující se praxi, konkrétně o výměně sexu za ochranu před ostatními. 
Tento princip je pak součástí jejich vztahu.

S touto situací také souvisí skutečnost, že je samo o sobě těžké najít 
partnera, který by byl “v pohodě”. Podle názoru většiny komunikač-
ních partnerek zpravidla narazí na muže, který je zlý - násilný ve fy-
zických nebo psychických formách. Může jít o začarovaný kruh, který 
v odborné praxi není novinkou: I když násilného muže jeho partnerka 
nakonec opustí, na její místo přijde další žena, která bude tomuto ná-
silí muset čelit. Proto musí Česká republika pro efektivní řešení part-
nerského násilí podpořit vedle práce s lidmi se zkušeností s násilím 

také práci s původci a původkyněmi násilí. Vhodným příkladem jsou 
severské evropské země, kde je programům s násilnými osobami vě-
nována významně větší pozornost než u nás. 

Ženy si v Ženském kroužku stěžovaly na to, jak je 
obvyklé, aby jim jejich partner například lhal nebo bral 
peníze. I tak spousta z nich v takovém vztahu zůstává. 

Tyto situace žen bez domova poukazují na skutečnost, že bez sys-
témových změn, které by jim zajistily ekonomickou stabilitu, není 
možné řešit téma násilí, a to i přes ukončení tabu s ním spojená. Ji-
nak řečeno, ekonomická stabilita je zásadním pilířem pro řešení 
partnerského násilí. V tomto ohledu se v kontextu České republiky 
nabízí připomenout důležitost a neodkladnost zavedení zákona o so-
ciálním bydlení. 

Schopnost rozpoznat násilí a nepřijímat jej je privilegium, které-
ho se nedostává všem. 

Ve společnosti, v níž chceme prosazovat genderovou rovnost, se 
musíme zasadit o dostupné bydlení a finanční stabilitu pro všechny, 
jelikož pouze tak můžeme dosáhnout podmínek, v nichž není řešení 
takových problémů, jako je partnerské násilí, privilegiem, ale normou.

Jak tvrdí přístupy jako je “housing first”, lidé bez domova potřebu-
jí nejdřív ze všeho bydlet a mít možnost určitého zázemí a teprve 
poté mohou začít řešit své ostatní problémy. Problémů, kterým ženy 
v nestabilním bydlení čelí, je opravdu celá řada. Vedle samotného 
bezdomovectví a (partnerského) násilí je to často závislost na alko-
holu, jiných návykových látkách nebo psychický či fyzický zdravotní 
stav. Není třeba zdůrazňovat, že je téměř nemožné udržet si zdraví v 
podmínkách, jakým jsou ženy bez domova vystavovány. Přetrvávající 
zdravotní problémy jsou tak součástí jejich každodennosti a často jim 
zabraňují v řešení ostatních problémů.
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Násilné činy. Co s nimi? 

Komunikační partnerky s námi sdílely své pocity ohledně hlášení ná-
silného činu. Mají dojem, že nemá žádnou cenu někam hlásit vůči 
nim páchané násilí, že to k ničemu nepovede. Důvodem může být 
stigmatizace lidí bez domova, skrze kterou jsou často vnímáni jako 
nedůstojné a nespolehlivé osoby. Jinými slovy, lidé bez domova se se-
tkávají s nedůvěrou ze strany institucí (např. policie), na které by se 
měli teoreticky s důvěrou obrátit v případě násilného činu4. Pomoci 
by v tomto ohledu mohla větší úcta a respekt k lidem bez domo-
va a nabourávání jejich stigmatizace, stejně jako rozbourávání 
tabu o partnerském a sexuálním násilí ve společnosti a boj proti 
tzv. rape culture5, v rámci které je toto jednání normalizováno a 
omlouváno.

Setkaly jsme se s názorem komunikační partnerky, která se domní-
vá, že je v očích mnoha lidí násilí viděno jako automaticky spojené s 
drogami a životem na ulici. Současně podotýká, že k takto zjednodu-
šenému vnímání dochází občas i u sociálních pracovníků a pracov-
nic. Vzhledem k tomu, jak často k násilí v tomto prostředí dochází, lze 
tento názor brát za pochopitelný, zároveň je však třeba mít na paměti, 
že vnímání násilí jako něčeho běžného a normálního může přispívat k 
jeho neřešení a přetrvávání.

4 Může se jednat o důsledek prožité sekundární viktimizace. Jde o způsobo-
vání újmy osobě, která byla poškozena trestnou činností. Dochází k ní v souvislosti s 
vyšetřováním, řízením před soudem a reakcemi okolí oběti na předešlé děje. Sekun-
dární viktimizace může mít pro oběť i vážnější důsledky než viktimizace primární. 
Jejími typickými projevy jsou: pocit nespravedlnosti, pocit nedůstojnosti, pocit izo-
lace.
5 Slovní spojení poukazující na tendenci společnosti obviňovat oběti násilí 
místo těch, kteří násilí páchají. 

Problémem je také zaměření sociálních služeb. Důvodem je, že se vět-
šinou jedná o služby soustředící se na jednu konkrétní oblast - např. 
závislost na drogách, partnerském násilí či život na ulici. Avšak u žen 
bez domova se často jedná o kombinaci všech těchto problémů, 
které jednoduše nelze řešit odděleně. Naše komunikační partner-
ky tvrdí, že vždy závisí na konkrétní osobě pracující v dané službě. 
Nicméně podotýkají, že profesní zaměření ji*ho často limituje v tom, 
co může udělat pro osobu se zkušeností partnerského násilí, která se 
současně nachází v nestabilním bydlení a případně je také závislá na 
návykových látkách.



Možnosti budoucího 
výzkumu 
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Během výzkumného šetření a Ženského kroužku na Vlhké jsme nara-
zily na mnoho dalších aspektů násilí na ženách bez domova, které zde 
uvádíme za účelem možné inspirace k dalším výzkumům.

Zkoumání vzájemných vztahů a hierarchií mezi lidmi na ulici, kon-
krétně pak vztahů mezi klientkami a klienty v dané sociální službě. 

Jedním z faktorů, který se ukázal jako zásadní ve formování této hi-
erarchie, byl věk. Od starších klientek směrem k některé z mladších 
občas zaznívaly poznámky jako: “Ty jsi ještě mladá, mazej makat.” V 
průběhu rozhovorů nám pak některé komunikační partnerky sdělo-
valy, že většinu svého života (tvrdě) pracovaly, a jak by byly rády, kdy-
by sehnaly jakékoliv zaměstnání. Avšak k uplatnění na trhu práce jim 
brání jejich sociální postavení a často i jejich věk. Starší věk byl proto 
někdy používán jako jisté ospravedlnění jejich situace a byl rámován 
jako určité vysvětlení jejich nestabilního bydlení. Chování klientů, 
a především těch mladších, bylo často vůči starším ženám značně 
úslužnější a s větším respektem a úctou než vůči ženám mladším. 
Budoucí výzkumy by se tak mohly soustředit na otázku: Jakou roli 
hraje věk v tvorbě těchto hierarchií?

Jedním z faktorů, který se ukázal jako relevantní ve formování této 
hierarchie byla slušnost. Klientky a klienti se často až skoro předhá-
něly*i v tom, kdo lépe vychází se sociálními pracovníky a pracovni-
cemi, a je celkově “slušnější”. Rozlišování mezi užívajícími alkoholu 
a jiných návykových látek se zdálo také hrát důležitou roli. V tomto 
ohledu hraje roli skutečnost, že většina našich komunikačních part-
nerek, a nejspíš i většina účastnic setkání, byla uživatelkami alkoholu 
a měla značné tendence se vymezovat vůči ostatním, které*ří užívají 
jiné návykové látky.

Jak věk determinuje partnerské a sexuální násilí u žen bez domova? Ve 
výzkumném šetření lze zohlednit skutečnost, že staří lidé a obzvlášť 
staré ženy jsou stereotypně vnímány jako asexuální a nepřitažlivé a 

současně mohou být viděny také jako slabší, a tím pádem snadněji 
zneužitelné. Otázka toho, zda věk determinuje násilí na ulici, zůstává 
otevřena budoucím pracím.

Strategie vytváření životních příběhů, portrétování současné situace 
a vztahů. Během výzkumného šetření se vyjevilo téma “vymýšlení si” 
či portrétování situace, ve které se lidé bez domova nacházejí a jak 
tam dospěli. Například vysvětlovali, proč mají nestabilní bydlení nebo 
vykreslovali úspěchy příbuzných a především svých dětí. Některé z 
našich komunikačních partnerek kritizovaly u ostatních tyto tenden-
ce s tím, že si tito lidé “jen” nechtějí přiznat své problémy. Zmíněná 
strategie však může být jednou z cest, jak se nezhroutit ze situace, její 
tíhy a bezmocnosti, kterou každodenně zažívají. Zmíněný fenomén je 
uchopen výzkumy věnující se identitám lidí bez domova (např. Snow 
and Anderson, 1987).

Budoucí výzkumy se mohou soustředit na otázky typu: Jaké taktiky 
využívají ženy (nebo obecně lidé) bez domova k čelení své situaci? 
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Poděkování

Děkujeme všem, které*ří se podílely*i na vzniku 
této brožury a úspěšném uskutečnění celého 

projektu Konec tabu. Konec násilí. A především 
děkujeme ženám bez domova - účastnicím 

workshopů a Kontaktnímu centru Vlhká v Brně. 
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Příloha

Leták s informacemi o brněnských službách, které pomáhají nejen 
ženám bez domova v těžkých životních situacích, najdete na další 
straně k vytištění.
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