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22.3.2016 – Práce  s  bezdomovci, host: Lenka  Vrbová  

Studenty  předmětu  Sociální  práce  pro  ekonomy  navštívila dne 22. 3. 2016 Lenka  Vrbová  z organizace 
Jako doma, která se  posluchačům  snažila přiblížit  práci  s lidmi bez domova.  

Lenka  Vrbová  prezentovala  výsledky  dosavadní  činnosti  organizace,  uvedla,  s jakými  problémy  se  
v současnosti  bezdomovci  nejvíce  potýkají  a  také  představila  nový  projekt  organizace.  Té  se  konečně  
podařilo  získat  vhodné  prostory,  v nichž  budou  klientky  sdružení  připravovat  a  prodávat  své  
kuchařské  výtvory  – veganskou  stravu.  Bistro  má  být  otevřeno  ještě  letos. 

 

Organizace  Jako  doma  spolupracuje  s  ženami  bez  domova,  
které  jsou  neviditelné  a  zranitelné,  proto  stojí  na  jejich  
straně.  Spolu  s  nimi  se  učí,  jak  jim pomoci,  co  je  trápí  i  jak  
změnit  obraz  lidí  bez  domova  v  české  společnosti.  
Specificky  se  věnuje  ženskému  bezdomovectví,  protože  o  
něm  chybí  informace  a  ukazuje  se,  že  je  jiné  než  to  mužské.  
Základními  principy  organizace  jsou  partnerství,  posílení  
(empowerment),  genderová  citlivost  a  bezpečné  prostředí. 

Jedním  z  projektů  Jako  doma  jsou  Kuchařky  bez  domova.  
Potkat  je  můžete  na  Náplavce,  na  farmářských  trzích  i  na  
dalších  akcích.  Kuchařky  tak  mají  nejen  možnost  
přivýdělku,  ale  také  hrdě  mění  obraz  bezdomovectví,  

vytvářejí  mezi  sebou  podpůrné  sociální  vazby  a  zapojují  se  do  dalších  provázaných  aktivit  Jako  doma.  
Ony  samy  jsou  nositelkami  sociální  změny  – nezískávají  jen  práci,  ale  nabízí  dostupné  jídlo  pro  další  
znevýhodněné  skupiny.  Vaří  vegansky,  aby  si  mohl  dát  jídlo  každý.  Jejich  velkým  snem  je  otevřít  si  
kamennou  kuchyň  a  bistro, které  by  pro  ženy  bez  domova  bylo  nejen  prací,  ale  spolu  s  širokým  okolím  
také  komunitním  centrem. 
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Lenka  Vrbová  představuje  organizaci. 

 

Jako doma je vydavatelem Bezdomovin.  

 



 

Předmět  a  diskuzi  pro  Vás  připravila  Katedra  hospodářské  a  sociální  politiky  NF  VŠE  v  Praze.  Předmět  
Sociální  práce  pro  ekonomy  je  celoškolsky  volitelný  a  má  ident  5HP445. 

Více  informací: 

http://khp.vse.cz/pro-studium/materialy-k-vyuce/5hp445-socialni-prace-pro-ekonomy/ 


