Přílohy
Rozhovory
Respondent A (žena, 34 let, základní vzdělání, Nový Prostor)
1. Charakterizovala byste sama sebe jako člověka, který po nějakou dobu žil, či aktuálně žije
bez trvalého domova či bydliště (na ulici)?
Rozhodně sama sebe charakterizuji jako člověka, který na ulici žije. V podstatě již si ani
nevzpomínám, že tomu bylo někdy jinak.
2. Jak dlouho jste tak žil/a nebo aktuálně žijete?
Na ulici již žiju deset let.
3. Jaké důvody vedly k tomu, že jste přišel/a o domov?
Můj problém spočíval v tom, že jsem žila v nájemním bytě, přičemž jsem se párkrát opozdila
s nájmem. Nebylo to nic hrozného, vždy jsem dlužné částky nakonec uhradila, ale později dům
změnil majitele a s tím novým se nedalo dohodnout. Nakonec mi vypověděl smlouvu a musela
jsem se vystěhovat, přičemž jsem neměla žádné finance k tomu, abych si mohla dovolit sehnat
nějaké jiné bydlení.
4. Vadí/vadil Vám život na ulici? Proč?
Tak komu by nevadil, že. Říkám si ale, že dokud jsem relativně zdravá, tak se to ještě dá. Jsou na
tom lidi daleko hůř.
5. Byla Vám Vaše situace nepříjemná?
Byla a je, komu by nebyla.
6. Měl/a jste potřebu Vaši životní situaci měnit?
Již to, že Nový Prostor prodávám, je podle mě důkazem toho, že se snažím situaci změnit. Za ty
roky jsem ale přišla o iluze, že se to nakonec podaří.
7. Co Vás k tomu motivovalo? (Co bylo důvodem?)
Když chcete přežít, tak vám nic jiného nezbude.

8. Jaký byl prvotní impuls k tomu, abyste uvažoval/a o hledání zaměstnání?
Peníze.
9. Kde, od koho, jste se o nabídce práce dozvěděl/a?
Mezi ostatními lidmi bez domova, kteří měli s Novým Prostorem dobré zkušenosti.
10. Na koho jste se obrátil/a pro pomoc s hledáním zaměstnání?
Tak já si spoustu věcí zařídím sama. Když již nebylo zbytí a neměla jsem opravdu co do huby,
tak jsem sama zašla do Nového Prostoru a poprosila je o pomoc. Tady mi v podstatě hned vyšli
vstříc a pro mě je tahle práce moc cenná. Přivydělám si, takže mám na živobytí. Nevím, jak
dlouho to takhle půjde, dělám to rok a půl, ale jsem spokojená.
11. Kdo, případně jaká organizace nebo úřad, Vám při hledání zaměstnání nejvíce pomohl?
Jak jsem říkala, bylo to bez úřadů, prostě jsem si tam došla.
12. Měl/a jste podporu přátel, rodiny či jiných osob ve Vašem okolí?
Nemám rodinu, kdysi jsem měla stálého přítele, ale rozešli jsme se ještě před mým
vystěhováním. V podstatě jemu vděčím za to, jak jsem dopadla, když mě zadlužil a pak se na
mě vykašlal. Dnes se ale nějaké spravedlnosti stěží domůžete. Byla jsem mladá a hloupá.
13. Co všechno jste musela udělat pro to, abyste se mohl/a ucházet o zaměstnání?
Musela jsem dojít do Nového Prostoru a zaregistrovat se.
14. Jaký typ zaměstnání jste hledala? (Pokud jste hledala konkrétní typ práce)
Zpočátku jsem hledala, ono si myslíte, že se hned z ulice zase vrátíte zpět. Ono ale to
zaměstnání jde jen těžce skloubit s tím, že si nemáte, kde odpočinout, kde pobývat.
15. Co Vás při shánění zaměstnání nejvíce překvapilo či zaskočilo?
Tak ani mě nic moc nezaskočilo.
16. Na kolika schůzkách - pohovorech jste byl/a?
Dřív jsem obcházela pohovory pravidelně, pak jsem dlouho nikde nebyla, až v Novém Prostoru.

17. Jakou jste měl/a úspěšnost?
Tak zpočátku byla úspěšnost docela dobrá, ale nikde to nebylo nadlouho.
18. Jaké byly nejčastější důvody odmítnutí? (Pokud Vám byly sděleny)
Řekli, že se ozvou, ale vlastně se neměli ani ozvat kam. Dál to bylo nízké vzdělání, mám totiž
jen základku, nedoučila jsem se.
19. Jaké byly průměrné minimální nároky na Vaši osobu při shánění zaměstnání? (vzdělání,
zkušenosti..) Zdály se Vám přehnané?
Většinou ani ne.
20. Setkal/a jste se někdy s negativním přístupem u pohovoru? (Myšleno z důvodu toho, že se
jednalo o člověka bez domova) Byl to podle Vás primární důvod (že jste člověk bez
domova), proč jste zaměstnání nakonec nezískal/a?
Tak já jsem to sama v podstatě nikomu neříkala. Jestli na to přišli sami, to nevím, ale je to
možné.
21. Jak dlouho Vám trvalo najít aktuální zaměstnání?
Jen jsem došla do Nového Prostoru, takže v podstatě ihned.
22. Cítil/a jste někdy beznaděj, či jste to chtěl/a při shánění zaměstnání vzdát?
Spousta z nás cítí beznaděj, ale když vzdát to nemůžete, protože byste nepřežili. Musíte doufat,
že bude líp.
23. Co Vám nakonec nejvíce pomohlo nevzdat to?
Myslím, že příklad některých dalších, kteří mi ukázali, že to jde, jen se musí chtít.
24. Proč jste si vybrala nakonec právě tohle (aktuální) zaměstnání?
Tak já jsem moc na výběr neměla, takže jsem ráda, že mi vyšli v Novém Prostoru vstříc. Nový
Prostor pro nás lidi bez domova představuje takovou základnu, kam si můžeme přijít pokecat,
najíst se, umýt. V zimě je tam čaj, nevěřila byste mi, jak důležitý může být obyčejný čaj. Někdy
tam dokonce chodíme do kina. Tím myslím, že tamní zaměstnanci jsou ochotni nám někdy
pustit film, na kterém se s ostatními dohodneme.

25. Jste se svým zaměstnáním aktuálně spokojen/a?
Se zaměstnáním jsem spokojená právě z výše uvedených důvodů.
26. Chtěl/a byste do budoucna Vaše zaměstnání změnit?
Neměnila bych.
27. Pomohlo Vám nové zaměstnání ve změně Vaší životní situace? Jak?
Moje postavení se zlepšilo. Dříve byly dny, kdy jsem třeba nejedla vůbec. Nebo jsem byla ráda,
když jsem měla jednou za pár dní suché pečivo. Zkuste si ho jíst, časem máte zažívací
problémy. Dnes můžu jíst pravidelně, mám na známku, abych si poslala dopis na úřad, někdy si
můžu koupit i ponožky nebo spodní prádlo. V Novém Prostoru pracují mladí lidé, kteří mají
ještě chuť do práce a chtějí opravdu pomoci. Třeba na Vánoce pro nás zorganizovali společné
sezení v jedné hospodě. Já takhle nikde nebyla kolik let, byl tam řízek, salát, cukroví. Dokonce
pro nás měli i dárky, dostala jsem rukavice a sprchový gel. Nejlepší byla ale ta společnost a
atmosféra. Na ulici jste v podstatě sama a teď to bylo, jako že někam patříte.
28. Jste ráda, že jste se odhodlala ke změně?
Díky tomu, že jsem se odhodlala ke změně, se můj život změnil k lepšímu, takže samozřejmě
jsem. Když prodávám ten časopis, tak mám pocit, že mě i lidé vnímají jinak než předtím, když
jen někde somrujete o peníze. To se radši každý dívá na druhou stranu. Dnes e najdou i takoví,
kteří kolem chodí pravidelně, třeba si časopis nekoupí, ale pozdraví, usmějí se, hned se cítíte líp,
víc jako člověk.

2 Respondent B (muž, 29, základní vzdělání, Nový Prostor)
1. Charakterizoval byste se jako člověk, který po nějakou dobu žil, či aktuálně žije bez
trvalého domova či bydliště (na ulici)?
Tak rozhodně, jak jinak bych se měl cítit?
2. Jak dlouho jste tak žil/a nebo aktuálně žijete?
Na ulici jsem už skoro devět let.

3. Jaké důvody vedly k tomu, že jste přišel/a o domov?
Po škole jsem se v těch osmnácti dost poflakoval, byly se mnou problémy, tak mě naši nakonec
vyhodili. Ze začátku se to dalo, přespával jsem po kamarádech, mohl jsem si dělat, co jsem chtěl
Po čase ale i těm nejlepším kamarádům došla trpělivost, nebylo se co divit, často jsem jim ani
nic nedával na nájem, protože jsem neměl příjem. Drogy a kšeftíky, to byl tenkrát můj život.
Nakonec to dopadlo, jak to dopadlo.
4. Vadí/vadil Vám život na ulici? Proč?
Tak zezačátku to nebylo špatný. Bylo to v létě, ještě s jedním kámošem jsme přespávali třeba
různě v parcích, bylo to spíš dobrodružný. V zimě to už ale bylo mnohem drsnější. Bydlel jsem
v různých squatech, co já poznal lidí.
5. Byla Vám Vaše situace nepříjemná?
To souvisí s tím výše řečeným. Někdy to bylo celkem fajn, jindy, když se sešli ve squatu lidi, se
kterými jsem si nesedl, to bylo i dost dobrodružný.
6. Měl/a jste potřebu Vaši životní situaci měnit?
Tak já doufám, že ještě nejsem tak starej, aby se to nedalo změnit.
7. Co Vás k tomu motivovalo? (Co bylo důvodem?)
Přestal jsem brát drogy, snad jsem trochu dospěl.
8. Jaký byl prvotní impuls k tomu, abyste uvažoval o hledání zaměstnání?
Peníze, podle mě to jsou u každého na prvním místě peníze.
9. Kde, od koho, jste se o nabídce práce dozvěděl?
Tak bezdomovci vědí, že tu organizace jako Nový Prostor jsou a můžete se tu dočkat pomoci.
10. Na koho jste se obrátil/a pro pomoc s hledáním zaměstnání?
Na nikoho.
11. Kdo, případně jaká organizace nebo úřad, Vám při hledání zaměstnání nejvíce pomohl?
Žádný.

12. Měl/a jste podporu přátel, rodiny či jiných osob ve Vašem okolí?
Jak již jsem říkal, pro naše jsem tenkrát skončil, nemám potřebu se jich doprošovat. Stejně by
mi nevěřili, že jsem čistej. Jednou za čas, třeba po půl roce, se stavím u sestry, ta má svůj
usedlej život. Dá mi najíst, třeba nějaký obnošený šaty po manželovi, o mý situaci se nebavíme,
spíše ona mi říká, co je nového. Já nemám zapotřebí to rozebírat a ona se neptá.
13. Co všechno jste musel udělat pro to, abyste se mohl/a ucházet o zaměstnání? (např. od
vyplnění žádostí až po úpravu vzhledu …)
Nevím, oholil jsem se, umyl, zašel se zeptat a bylo to.
14. Jaký typ zaměstnání jste hledal? (Pokud jste hledal/a konkrétní typ práce)
Bylo mi to jedno.
15. Co Vás při shánění zaměstnání nejvíce překvapilo či zaskočilo?
Tak asi to, že to šlo jednoduše, nebyl problém.
16. Na kolika schůzkách - pohovorech jste byl?
Předtím někde, čas od času, když jsem potřeboval peníze.
17. Jakou jste měl úspěšnost?
Někdy vás někam vezmou, ale je to mizerně placené a spíše krátkodobé.
18. Jaké byly nejčastější důvody odmítnutí? (Pokud Vám byly sděleny)
Řekli, že už vybrali někoho jiného, kdo lépe vyhovoval nárokům.
19. Jaké byly průměrné minimální nároky na Vaši osobu při shánění zaměstnání? (vzdělání,
zkušenosti..) Zdály se Vám přehnané?
Tak nejsou přehnané, nehlásím se samozřejmě třeba na ředitele banky.
20. Setkal/a jste se někdy s negativním přístupem u pohovoru? (Myšleno z důvodu toho, že se
jednalo o člověka bez domova). Byl to podle Vás primární důvod (že jste člověk bez
domova), proč jste zaměstnání nakonec nezískal?
Nevím, těžko říct. Nikdo mi nikdy neřekl, že by mě nevzali kvůli tomu.

21. Jak dlouho Vám trvalo najít aktuální zaměstnání?
Bylo to v pohodě a rychle.
22. Cítil/a jste někdy beznaděj, či jste to chtěl při shánění zaměstnání vzdát?
Jasně, že vás otráví, když dlouho nemůžete nic sehnat. Ale vzdát to, to asi ne.
23. Co Vám nakonec nejvíce pomohlo nevzdat to?
Kamarádi.
24. Proč jste si vybrala nakonec právě tohle (aktuální) zaměstnání?
Kamarádi s tím mají dobré zkušenosti a není to nějaká extra těžká práce. Přijdete do

kontaktu

s lidma, který si vás jinak ani nevšimnou.
25. Jste se svým zaměstnáním aktuálně spokojen/a?
Jsem, je to fajn. Ale zezačátku to byl docela mazec. Bál jsem se mluvit s lidma, oslovit je, když
jste na ulici, tak jste kolikrát radši, když vás lidé spíš nevidí. Důležitý je, že mám fajn místo, kde
už mě lidi znají, takže si spíš časopis koupí, než když jsem pro ně byl nový. Sem tam mi někdo
nadává, že jsem opilec a budižkničemu, ale co naděláte. Jednou mi peníze ukradli.
26. Chtěl/a byste do budoucna Vaše zaměstnání změnit?
Tak určitě nechci až do stáří prodávat časopis, ale momentálně jsem o tom tak nepřemýšlel.
Kamarád ale díky Novému Prostoru získal místo uklízeče v jedné velké společnosti, tak třeba
něco takového by bylo fajn.
27. Pomohlo Vám nové zaměstnání ve změně Vaší životní situace? Jak?
Je to stálý přísun peněz, takže se může člověk čas od času rozšoupnout, že si třeba koupí kus
salámu.
28. Jste ráda, že jste se odhodlal ke změně?
Tak ke změně, já nevím, jestli je to tak velká změna, prostě mám jen stálou práci, ze které mám
peníze pravidelně, ale nejsou to takové částky, aby to byla nějaká velká změna.

3 Respondent C (muž, 45, základní vzdělání, Nový Prostor)
1. Charakterizoval/a byste se jako člověk, který po nějakou dobu žil, či aktuálně žije bez
trvalého domova či bydliště (na ulici)?
Ne, to si nemyslím. Jsem invalidní důchodce, ale bydlím s manželkou normálně v bytě. Sice
mám exekuce, ale jakžtakž je splácím.
2. Jak dlouho jste tak žil nebo aktuálně žijete?
Žiju takhle od školy, s manželkou jsme spolu dvacet let.
3. Jaké důvody vedly k tomu, že jste přišel o domov?
(Nepřišel o domov)

4. Vadí Vám život na ulici? Proč?
Tak sám nemohou posoudit, ale znám spoustu bezdomovců právě z Nového Prostoru a není co
závidět.
5. Byla Vám Vaše situace nepříjemná?
Moje situace určitě není růžová, ale když vidím některé případy, tak se mám zlatě.
6. Měl/a jste potřebu Vaši životní situaci měnit?
Tak já si musím vydělat situace hlavně proto, aby se moje situace nezměnila.
7. Co Vás k tomu motivovalo? (Co bylo důvodem?)
Peníze.
8. Jaký byl prvotní impuls k tomu, abyste uvažoval o hledání zaměstnání?
Dělal jsem různý brigády, hlavně nárazovky. Tohle mi přišlo jako dobrý a nestěžuju si.
9. Kde, od koho, jste se o nabídce práce dozvěděl?
Viděl jsem jednoho takového prodavače (Nového Prostoru) nedaleko zastávky metra a lidi od
něj fakt kupovali.

10. Na koho jste se obrátil/a pro pomoc s hledáním zaměstnání?
Zeptal jsem se toho prodavače, jak se k tomu dostal a šel jsem tam.
11. Kdo, případně jaká organizace nebo úřad, Vám při hledání zaměstnání nejvíce pomohl?
Nikdo.
12. Měl/a jste podporu přátel, rodiny či jiných osob ve Vašem okolí?
Manželka mě samozřejmě podporuje, děti nemáme.
13. Co všechno jste musel/a udělat pro to, abyste se mohl/a ucházet o zaměstnání? (např. od
vyplnění žádostí až po úpravu vzhledu …)
Nic zvláštního mě nenapadá.
14. Jaký typ zaměstnání jste hledal (Pokud jste hledal konkrétní typ práce)
Předtím jsem hledal cokoli, kde mě jako invalidního důchodce vezmou, ono toho až tak moc
není.)
15. Co Vás při shánění zaměstnání nejvíce překvapilo či zaskočilo?
Všechno šlo jednoduše.
16. Na kolika schůzkách - pohovorech jste byl?
Nevím, deseti, patnácti?
17. Jakou jste měl úspěšnost?
Občas mě někam vzali na jednorázovky.
18. Jaké byly nejčastější důvody odmítnutí? (Pokud Vám byly sděleny)
Obavy, že vzhledem k mému zdravotnímu stavu nebudu stíhat, ať se nezlobím.
19. Jaké byly průměrné minimální nároky na Vaši osobu při shánění zaměstnání? (vzdělání,
zkušenosti..) Zdály se Vám přehnané?
Ne, zdálo se to v pohodě.

20. Setkal/a jste se někdy s negativním přístupem u pohovoru? (Myšleno z důvodu toho, že se
jednalo o člověka bez domova) Byl to podle Vás primární důvod (že jste člověk bez
domova), proč jste zaměstnání nakonec nezískal?
Nikdy, ale jak jsem říkal, nejsem bez domova.
21. Jak dlouho Vám trvalo najít aktuální zaměstnání?
Došel jsem tam a bylo to.
22. Cítil jste někdy beznaděj, či jste to chtěl při shánění zaměstnání vzdát?
Tak nakonec místo vždycky seženete, když někdo říká, že nemůže najít práci, tak jsou to jen
výmluvy.
23. Co Vám nakonec nejvíce pomohlo nevzdat to?
Manželka.
24. Proč jste si vybrala nakonec právě tohle (aktuální) zaměstnání?
Solidní peníze a docela příjemná práce.
25. Jste se svým zaměstnáním aktuálně spokojen?
Aktuálně jsem spokojen, jenom mi trochu vadí, že musím brzy ráno vstávat.
26. Chtěl byste do budoucna Vaše zaměstnání změnit?
Neuvažuju o tom, momentálně bych neměnil. Baví mě to, některý lidi už mě znají, tak vždycky
pokecáme.
27. Pomohlo Vám nové zaměstnání ve změně Vaší životní situace? Jak?
Je to vítaný příjem navíc, takže se daří snáze umořovat dluhy.
28. Jste rád/a, že jste se odhodlal ke změně?
Ano, jsou to vítané peníze navíc.

4 Respondent D (žena, 57, základní vzdělání, Nový Prostor)
1. Charakterizovala byste se jako člověk, který po nějakou dobu žil, či aktuálně žije bez
trvalého domova či bydliště (na ulici)?
Rozhodně, to jsem já. Nemám, kde bydlet, bydlím, kde se dá
2. Jak dlouho jste tak žil/a nebo aktuálně žijete?
Někdy od roku 2000.
3. Jaké důvody vedly k tomu, že jste přišel/a o domov?
Já tenkrát byla úplně mimo. Manžel ode mě odešel, pila jsem, v práci jsem nemohla vydržet,
všechno to na mě padalo, lákalo mě to do hospod a mezi lidi.
4. Vadí/vadil Vám život na ulici? Proč?
Ono si zpočátku ani neuvědomujete, že jste na ulici. Chvíli bydlíte u kamarádky, pak na
ubytovně, občas u nějakýho chlapa a pak najednou nemáte kam jít.
5. Byla Vám Vaše situace nepříjemná?
Když nemáte kam jít a je pořádná zima, to je fakt hodně nepříjemný.
6. Měla jste potřebu Vaši životní situaci měnit?
Tak vždycky čas od času, ale byly to spíš záchvěvy. Pak jsem začala pít, přestala chodit do
práce, z ubytovny mě vyhodili a jelo to zase dokola.
7. Co Vás k tomu motivovalo? (Co bylo důvodem?)
Většinou chlap, se kterým jsem chtěla být.
8. Jaký byl prvotní impuls k tomu, abyste uvažovala o hledání zaměstnání?
Potřebujete peníze, bez nich se z ulice nedostanete.
9. Kde, od koho, jste se o nabídce práce dozvěděla?
Já za tu dobu znám tolik lidí, že o téhle službě už vím strašně dlouho, ani nevím od koho, ale
nikdy mě nenapadlo, že bych to zkoušela.

10. Na koho jste se obrátil/a pro pomoc s hledáním zaměstnání?
Zašla jsem do Novýho Prostoru, jsou tam fajn mladý lidi, všechno mi vysvětlili.
11. Kdo, případně jaká organizace nebo úřad, Vám při hledání zaměstnání nejvíce pomohl?
Nový Prostor. Já na to chození po úřadech moc nejsem, koukají na Vás, že jste budižkničemu a
přišli jste jim tam něco ukrást.
12. Měla jste podporu přátel, rodiny či jiných osob ve Vašem okolí?
Naši se rozvedli brzo, navíc i brzo umřeli. Manžela jsem od rozvodu neviděla a jsem ráda, asi je
ještě s tou čůzou, co k ní utekl. Děti jsme neměli, to byla asi hlavní chyba.
13. Co všechno jste musela udělat pro to, abyste se mohla ucházet o zaměstnání? (např. od
vyplnění žádostí až po úpravu vzhledu …)
Zajít sem, trochu se upravit.
14. Jaký typ zaměstnání jste hledala? (Pokud jste hledala konkrétní typ práce)
Většinou jsem dělala v pásových výrobách, to je peklo, vždycky vás to začne ničit a vysávat.
Musela jsem odtamtud utéci.
15. Co Vás při shánění zaměstnání nejvíce překvapilo či zaskočilo?
Je to jednoduchý a není to podvod. Kolikrát vám naslibujou hory doly a pak skutek utekl.
16. Na kolika schůzkách - pohovorech jste byla?
Tak zezačátku na hodně, pak už jsem nikam nechodila.
17. Jakou jste měla úspěšnost?
Jak jsem říkala, sem tam mě vzali do nějaké továrny, ale vydržet se tam nedalo.
18. Jaké byly nejčastější důvody odmítnutí? (Pokud Vám byly sděleny)
Už byl vybraný někdo jiný, většinou mi to ale nijak nevysvětlovali.
19. Jaké byly průměrné minimální nároky na Vaši osobu při shánění zaměstnání? (vzdělání,
zkušenosti..) Zdály se Vám přehnané?
Ne, až po nástupu mi přišlo, že to nemůžu zvládnout.

20. Setkal/a jste se někdy s negativním přístupem u pohovoru? (Myšleno z důvodu toho, že se
jednalo o člověka bez domova) Byl to podle Vás primární důvod (že jste člověk bez
domova), proč jste zaměstnání nakonec nezískal/a?
Nikdo mi to neřekl, i když někde, kde mě pak nevzali, měli třeba otázky typu, kde bydlíte, a
když jsem vyšla s pravdou ven, tak řekli, že ale k pracovnímu místu možnost ubytování nemají.
Pak už se neozvali.
21. Jak dlouho Vám trvalo najít aktuální zaměstnání?
Tohle bylo rychlé a jinak už jsem dlouho nic nehledala. Někde ale řekli, že mají plno a šel tam
někdo po mě a práci dostal…
22. Cítil/a jste někdy beznaděj, či jste to chtěl/a při shánění zaměstnání vzdát?
To je o zvyku, už bych se ale asi nikam nehlásila, nemá to moc cenu a tohle je skvělý.
23. Co Vám nakonec nejvíce pomohlo nevzdat to?
Asi mám dobrou povahu. Beru to tak, že nějak bylo, nějak bude.
24. Proč jste si vybrala nakonec právě tohle (aktuální) zaměstnání?
Tak jsou to docela hezký peníze a kromě toho, že občas vymrznete, to je určitě lepší než u toho
pásu. Nenudíte se.
25. Jste se svým zaměstnáním aktuálně spokojen/a?
Neměnila bych.
26. Chtěl/a byste do budoucna Vaše zaměstnání změnit?
Nechci zaměstnání měnit, dokud to půjde, budu dělat tohle.
27. Pomohlo Vám nové zaměstnání ve změně Vaší životní situace? Jak?
Mám víc peněz, ale nějaká zásadní změna, to asi ne.
28. Jste rád/a, že jste se odhodlal/a ke změně?
Jak říkám, nepřijde mi, že by to byla bůhvíjaká změna.

5 Respondent E (muž, 67, střední vzdělání s maturitou, Pragulic)
1. Charakterizoval/a byste se jako člověk, který po nějakou dobu žil, či aktuálně žije bez
trvalého domova či bydliště (na ulici)?
Určitě žiju na ulici, a to pod Hlávkovým mostem. Zde mají bezdomovci povolené ubytování od
Prahy 7.
2. Jak dlouho jste tak žil/a nebo aktuálně žijete?
Na ulici jsem 13 let, z toho pod Hlávkovým mostem 9.
3. Jaké důvody vedly k tomu, že jste přišel/a o domov?
Byl jsem emigrant a po návratu jsem rozjel podnikání v obchodním sektoru. Můj účetní byl
velmi schopný, spíše všehoschopný. Vykazoval fiktivní zdravotní a sociální pojištění za 30-40
zaměstnanců, přičemž ty peníze šly úplně jinam, než měly. Když se to provalilo, společník se
zastřelil a já svůj veškerý majetek nechal přepsat na svoji přítelkyni. Té jsem postupem času
začal být nepohodlný a nakonec mě vyhodila z mojí vlastní vily. Navíc mě obvinila ještě ze
znásilnění, takže jsem šel sedět. Sice se později prokázalo, že si vše vymyslela, ale to už bylo
houby platné.
4. Vadí/vadil Vám život na ulici? Proč?
Nejdřív vám to vadí, ale pak si zvyknete. Člověk si zvykne na všechno. Tady mám všechno, co
potřebuju. Moje dluhy jsou v řádu milionů korun, to už bych nikdy nemohl zaplatit.
5. Byla Vám Vaše situace nepříjemná?
Jak již jsem odpověděl v předešlé otázce, zvyknete si.
6. Měl/a jste potřebu Vaši životní situaci měnit?
Kdepak, tohle už je neměnné. Jsem rád, že to je, jak to je.
7. Co Vás k tomu motivovalo? (Co bylo důvodem?)
Pro sehnání práce především to, že peníze potřebujete, ať se vám to líbí nebo ne. I když je
potřebujete jen na jídlo pro sebe, uživení zvířat (mám psa Astora) a na kafe.

8. Jaký byl prvotní impuls k tomu, abyste uvažoval/a o hledání zaměstnání?
Právě ta potřeba peněz.
9. Kde, od koho, jste se o nabídce práce dozvěděl?
Od známých pod mostem.
10. Na koho jste se obrátil/a pro pomoc s hledáním zaměstnání?
Zašel jsem si tam sám.
11. Kdo, případně jaká organizace nebo úřad, Vám při hledání zaměstnání nejvíce pomohl?
Nikdo.
12. Měl/a jste podporu přátel, rodiny či jiných osob ve Vašem okolí?
Nemám rodinu nebo až tak dobré přátele, kromě Astora.
13. Co všechno jste musel/a udělat pro to, abyste se mohl/a ucházet o zaměstnání? (např. od
vyplnění žádostí až po úpravu vzhledu …)
U Pragulicu je dobré, že se až tak měnit nemusíte, lidé platí právě za to, aby viděli, jak skutečně
žijete.
14. Jaký typ zaměstnání jste hledal? (Pokud jste hledal konkrétní typ práce)
V minulosti jsem dělal řadu různých brigád. Od sbírání papíru a železa až po sekání trávy.
V popelnicích taky někdy najdete doslova poklady, nepřeháním.
15. Co Vás při shánění zaměstnání nejvíce překvapilo či zaskočilo?
Nepřekvapilo mě nic.
16. Na kolika schůzkách - pohovorech jste byl?
Pár jich bylo.
17. Jakou jste měl/a úspěšnost?
Na takové ty okrajové práce vás vezmou celkem bez problémů.

18. Jaké byly nejčastější důvody odmítnutí? (Pokud Vám byly sděleny)
Na některých pohovorech bylo vymalováno hned, jak jsem se zmínil, že jsem byl v kriminále,
pak už se se mnou vlastně ani nebavili. Děkujeme, odejděte.
19. Jaké byly průměrné minimální nároky na Vaši osobu při shánění zaměstnání? (vzdělání,
zkušenosti..) Zdály se Vám přehnané?
Nebyly přehnané, dokud je člověk jakžtakž zdravý, tak to zvládne.
20. Setkal/a jste se někdy s negativním přístupem u pohovoru? (Myšleno z důvodu toho, že se
jednalo o člověka bez domova) Byl to podle Vás primární důvod (že jste člověk bez
domova), proč jste zaměstnání nakonec nezískal/a?
Spíše to byl ten pobyt v kriminále.
21. Jak dlouho Vám trvalo najít aktuální zaměstnání?
Pragulic je super organizace, tam žádné problémy nebyly.
22. Cítil/a jste někdy beznaděj, či jste to chtěl/a při shánění zaměstnání vzdát?
Jak říkám, už jsem ve věku, že jsem spokojený s málem. Miliony už jsem měl a nevím, že bych
byl šťastnější než dnes.
23. Co Vám nakonec nejvíce pomohlo nevzdat to?
Na světě jste jenom jednou, tak proč něco vzdávat?
24. Proč jste si vybrala nakonec právě tohle (aktuální) zaměstnání?
Je to jeden z přivýdělků ke sběru papíru a železa. Je to zajímavý, potkáte spoustu lidí, pro které
je to exotika. Neuvědomují si, že stačí lusknout prsty a můžou na tom být stejně.
25. Jste se svým zaměstnáním aktuálně spokojen/a?
Jsem spokojen.
26. Chtěl/a byste do budoucna Vaše zaměstnání změnit?
Nemám důvod měnit.
27. Pomohlo Vám nové zaměstnání ve změně Vaší životní situace? Jak?

Pár peněz to přineslo, hlavně mám i na jídlo pro Astora. To je moje přání, abych ho přežil.
28. Jste rád/a, že jste se odhodlal/a ke změně?
Spíše než nějaká změna je to pro mě doplňková činnost.

6 Respondent F (muž, 45, základní vzdělání, Pragulic)
1. Charakterizoval/a byste se jako člověk, který po nějakou dobu žil, či aktuálně žije bez
trvalého domova či bydliště (na ulici)?
Ano, dlouhou dobu jsem žil na ulici.
2. Jak dlouho jste tak žil nebo aktuálně žijete?
Žil jsem tak skoro dvacet let.
3. Jaké důvody vedly k tomu, že jste přišel o domov?
Bylo mi šestnáct, nepohodl jsem se s našima a utekl do Prahy, abych se postavil na vlastní nohy.
Povedlo se mi to na ulici. Začal jsem jako dětský prostitut v Perlovce.
4. Vadí/vadil Vám život na ulici? Proč?
Je to o zvyku.
5. Byla Vám Vaše situace nepříjemná?
Tak já jsem žil neuvěřitelně rychle. Prostituoval jsem se, bral drogy. Znám spousty známých
osobností z politiky i showbusinessu. Bohužel mě také jeden z mých klientů nakazil virem HIV.
Udělal to naschvál, aby v tom nebyl sám.
6. Měl/a jste potřebu Vaši životní situaci měnit?
Často přemýšlíte, že ji změníte, ale pak nedokážete z toho života vystoupit. Já bral i osmdesát
tisíc měsíčně, půl šlo pasákovi, zbytek na drogy a alkohol. Alespoň jsem nikdy nehrál automaty,
to by mi zlomilo vaz.

7. Co Vás k tomu motivovalo? (Co bylo důvodem?)
Jak jsem říkal, nakonec si zvyknete.
8. Jaký byl prvotní impuls k tomu, abyste uvažoval/a o hledání zaměstnání?
Byla to zkouška, jsem exhibicionista, rád zkouším nové věci.
9. Kde, od koho, jste se o nabídce práce dozvěděl?
Říkal to některý ze známých, já mám nepopsatelné množství známých.
10. Na koho jste se obrátil/a pro pomoc s hledáním zaměstnání?
Já si vždy vystačil sám
11. Kdo, případně jaká organizace nebo úřad, Vám při hledání zaměstnání nejvíce pomohl?
Žádný.
12. Měl/a jste podporu přátel, rodiny či jiných osob ve Vašem okolí?
Tak to rozhodně ne.
13. Co všechno jste musel/a udělat pro to, abyste se mohl/a ucházet o zaměstnání? (např. od
vyplnění žádostí až po úpravu vzhledu …)
Došel jsem na pohovor do Pragulicu, vylíčil svůj příběh a bylo to.
14. Jaký typ zaměstnání jste hledal? (Pokud jste hledal/a konkrétní typ práce)
Jak jsem říkal, já si dovedl vždy peníze obstarat. Do fabriky bych makat nešel.
15. Co Vás při shánění zaměstnání nejvíce překvapilo či zaskočilo?
Jedná se o zajímavý projekt, který má podle mě lidem co říct.
16. Na kolika schůzkách - pohovorech jste byl?
Nevím, moc jich nebylo.
17. Jakou jste měl úspěšnost?
Tak již na mé vizáži vidíte, že se o mě nikde moc nervali.

18. Jaké byly nejčastější důvody odmítnutí? (Pokud Vám byly sděleny)
Podle mě můj excentrický zjev, ale já se měnit nehodlám.
19. Jaké byly průměrné minimální nároky na Vaši osobu při shánění zaměstnání? (vzdělání,
zkušenosti..) Zdály se Vám přehnané?
Nebyly asi přehnané, ale nic pro mě.
20. Setkal/a jste se někdy s negativním přístupem u pohovoru? (Myšleno z důvodu toho, že se
jednalo o člověka bez domova) Byl to podle Vás primární důvod (že jste člověk bez
domova), proč jste zaměstnání nakonec nezískal/a?
Ono spíše lidi odradí můj zjev a také to, že jsem HIV pozitivní.
21. Jak dlouho Vám trvalo najít aktuální zaměstnání?
Pár okamžiků.
22. Cítil/a jste někdy beznaděj, či jste to chtěl/a při shánění zaměstnání vzdát?
Beznaděj jsem zjistil, jen když jsem onemocněl HIV, změnilo mi to pohled na život.
23. Co Vám nakonec nejvíce pomohlo nevzdat to?
Nebyl důvod něco vzdávat.
24. Proč jste si vybrala nakonec právě tohle (aktuální) zaměstnání?
Tady jsem se našel, baví mě to a myslím, že mi to jde. Je to jak divadelní představí, ostatně
mám na poměrně dlouho vyprodáno.
25. Jste se svým zaměstnáním aktuálně spokojen/a?
Rozhodně, neměnil bych ani náhodou. Tady jsem ve svém živlu.
26. Chtěl/a byste do budoucna Vaše zaměstnání změnit?
Tak to ani náhodou.

27. Pomohlo Vám nové zaměstnání ve změně Vaší životní situace? Jak?
V podstatě ze mě udělalo hvězdu. Byl jsem i v show Jana Krause. Kdo může říct, že byl
v televizi a já se tam dostal jako bezdomovec.
28. Jste rád/a, že jste se odhodlal/a ke změně?
Rozhodně, nemůže být pochyb. Tohle je přesně práce, kterou jsem hledal. Jakoby pro mě byla
dělaná.

7 Respondent G (žena, 37, základní vzdělání, Pragulic)
1. Charakterizovala byste se jako člověk, který po nějakou dobu žil, či aktuálně žije bez
trvalého domova či bydliště (na ulici)?
Dnes již na ulici zásluhou Pragulicu rok nejsem, bydlím na ubytovně. Předtím jsem ale na ulici
strávila pěknou řádku let.
2. Jak dlouho jste tak žil nebo aktuálně žijete?
Dvacet let.
3. Jaké důvody vedly k tomu, že jste přišel o domov?
Jsem původem ze Slovenska. Měla jsem agresivní matku, která mě ponižovala a bila. V 16 jsem
odjela do Prahy, ale nepovedlo se mi tu sehnat práci a nakonec jsem skončila jako spousta
jiných lidí, bez domova, na Hlavním nádraží.
4. Vadil Vám život na ulici? Proč?
Musíte se naučit postarat sám o sebe, přičemž to není vůbec jednoduché. Můžete krást,
somrovat, já na to neměla povahu, tak jsem si obstarávala peníze hlavně jako prostitutka.
5. Byla Vám Vaše situace nepříjemná?
Samozřejmě je to nepříjemná situace, ale já neměla jiný cíl než sehnat peníze na drogy. Fetovala
jsem totiž patnáct let.

6. Měla jste potřebu Vaši životní situaci měnit? Až nyní v posledních letech, předtím jsem takto
přežívala a nějaké myšlenky na změnu mi v podstatě na mysl nepřišly.
7. Co Vás k tomu motivovalo? (Co bylo důvodem?)
Mám patnáctiletou dceru, která mě zavrhla. Chtěla bych jí ukázat, že dokážu být dobrou
matkou, ne jako byla ta moje. Již patnáct měsíců nic neberu, teď by byla škoda začít. Snad se té
šance dočkám.
8. Jaký byl prvotní impuls k tomu, abyste uvažovala o hledání zaměstnání?
Právě ta dcera, věděla jsem, že musím se životem něco udělat.
9. Kde, od koho, jste se o nabídce práce dozvěděla?
Od Karima.
10. Na koho jste se obrátila pro pomoc s hledáním zaměstnání?
Na nikoho.
11. Kdo, případně jaká organizace nebo úřad, Vám při hledání zaměstnání nejvíce pomohl?
Nikdo.
12. Měla jste podporu přátel, rodiny či jiných osob ve Vašem okolí?
Ne, rodinu, i když špatnou, jsem měla na Slovensku a v Praze mám známé vlastně jen z ulice.
13. Co všechno jste musel/a udělat pro to, abyste se mohl/a ucházet o zaměstnání? (např. od
vyplnění žádostí až po úpravu vzhledu …)
Nesmím brát drogy.
14. Jaký typ zaměstnání jste hledala? (Pokud jste hledala konkrétní typ práce)
Předtím jsem nehledala.
15. Co Vás při shánění zaměstnání nejvíce překvapilo či zaskočilo?
Nemohu posoudit.
16. Na kolika schůzkách - pohovorech jste byla?

Na žádném.
17. Jakou jste měla úspěšnost?
Nebyla jsem na žádném pohovoru.
18. Jaké byly nejčastější důvody odmítnutí? (Pokud Vám byly sděleny)
Neucházela jsem se o místo.
19. Jaké byly průměrné minimální nároky na Vaši osobu při shánění zaměstnání? (vzdělání,
zkušenosti..) Zdály se Vám přehnané?
Nemohu posoudit.
20. Setkal/a jste se někdy s negativním přístupem u pohovoru? (Myšleno z důvodu toho, že se
jednalo o člověka bez domova) Byl to podle Vás primární důvod (že jste člověk bez
domova), proč jste zaměstnání nakonec nezískal/a?
Ne.
21. Jak dlouho Vám trvalo najít aktuální zaměstnání?
Zašla jsem na Pragulic, vylíčila svůj životní příběh a bylo to.
22. Cítila jste někdy beznaděj, či jste to chtěla při shánění zaměstnání vzdát?
Beznaděj jsem cítila, hlavně když jsem si občas uvědomila, v jak začarovaném kruhu se
nacházím. Především abstinenční stavy, kdy nebyly peníze na drogy, byly hrozné.
23. Co Vám nakonec nejvíce pomohlo nevzdat to?
Myšlenka na dceru.
24. Proč jste si vybrala nakonec právě tohle (aktuální) zaměstnání?
Je to skvělý nápad, který se povedlo uskutečnit. Lidé se mohou seznámit s příběhy lidí, kteří
spadli až na dno. Kdyby můj příběh pomohl jedinému člověku, můžu říci, že měla moje práce
smysl.

25. Jste se svým zaměstnáním aktuálně spokojena?
Jsem spokojena, k tomu ještě uklízím v jedné firmě. Potřebuju si před zimou našetřit, abych
měla na ubytovnu, zpátky na ulici už nechci.
26. Chtěla byste do budoucna Vaše zaměstnání změnit?
Nechtěla, snad to bude fungovat co nejdéle.
27. Pomohlo Vám nové zaměstnání ve změně Vaší životní situace? Jak?
Dostala jsem se díky němu z ulice na ubytovnu. Vše se obrátilo k lepšímu.
28. Jste ráda, že jste se odhodlala ke změně?
Bylo to to nejlepší, co jsem kdy udělala. Spousta holek z ulice takové štěstí neměla a už není
naživu. Jednoho dne prostě zmizíte a nikdo vás nehledá.

8 Respondent H (muž, 54, střední vzdělání s maturitou, Pragulic)
1. Charakterizoval/a byste se jako člověk, který po nějakou dobu žil, či aktuálně žije bez
trvalého domova či bydliště (na ulici)?
Nyní bydlím díky Pragulicu na ubytovně, ale na ulici jsem strávil šest let.
2. Jak dlouho jste tak žil nebo aktuálně žijete?
Šest let jsem byl na ulici.
3. Jaké důvody vedly k tomu, že jste přišel o domov?
Bylo to mé nezřízené pití. Já jsem v podstatě celý život hrál ve filharmonii, vydělával jsem
spoustu peněz a vydatně pil. Tak oni tam v podstatě pili všichni. Když mi umřela matka, začal
jsem pít ještě víc, nebyl nikdo, kdo by mě usměrnil. Nakonec jsem zjistil, že ušetřené peníze
jsou pryč, já nemám na nájem a skončil jsem v dejvickém parku na lavičce.
4. Vadí/vadil Vám život na ulici? Proč?

Hlavně první týdny byly hrozné. Byl jsem tam sám a měl permanentní deprese. Tak jsem se jich
snažil zase zbavit pitím. Nebylo pro mě nemožné vypít třeba dva litry krabicového vína na ex.
Ožíral jsem se a v polospánku se kymácel ulicemi.
5. Byla Vám Vaše situace nepříjemná?
Spíše jsem se dostal do stavu, kdy mi bylo všechno fuk.
6. Měl jste potřebu Vaši životní situaci měnit?
Nic mě neštvalo, nic jsem neřešil.
7. Co Vás k tomu motivovalo? (Co bylo důvodem?)
Já vždycky věděl, že chci z ulice pryč. Uvědomoval jsem si to, ale ten životní styl vás jednoduše
semele. Může vám chtít pomoci kdokoli, ale když se sami neodhodláte, tak je to stejně
k ničemu. Postupem času přijdete o veškeré základní návyky.
8. Jaký byl prvotní impuls k tomu, abyste uvažoval o hledání zaměstnání?
Roku 2013 jsem zkolaboval, životní styl mě dohnal. Po měsíci v nemocnici jsem šel do léčebny
dlouhodobě nemocných. Protože jsem nejedl, ale vlastně jen kouřil a pil, tak mi lékaři nedávali
velké šance.
9. Kde, od koho, jste se o nabídce práce dozvěděl?
Od kamaráda.
10. Na koho jste se obrátil pro pomoc s hledáním zaměstnání?
Na nikoho, mám ještě práci jako hlídač v jedné pražské galerii. Kvůli svému kolapsu už nemůžu
dělat nic těžkého.
11. Kdo, případně jaká organizace nebo úřad, Vám při hledání zaměstnání nejvíce pomohl?
Nikdo.
12. Měl jste podporu přátel, rodiny či jiných osob ve Vašem okolí?
Moje rodina byla moje matka, jejíž smrt mě právě tak zasáhla. I jednoho svého přítele jsem
mohl nějaký čas bydlet.

13. Co všechno jste musel udělat pro to, abyste se mohl/a ucházet o zaměstnání? (např. od
vyplnění žádostí až po úpravu vzhledu …)
Musel jsem změnit svůj přístup k životu, přestat pít.
14. Jaký typ zaměstnání jste hledal? (Pokud jste hledal konkrétní typ práce)
Já jsem spíše žebral, práci jsem nehledal. To vlastně ani se stylem života, který na ulici vedete,
nejde.
15. Co Vás při shánění zaměstnání nejvíce překvapilo či zaskočilo?
Když jsem nechlastal, tak nebyl problém sehnat zaměstnání.
16. Na kolika schůzkách - pohovorech jste byl?
V posledním roce na dvou.
17. Jakou jste měl úspěšnost?
100 %.
18. Jaké byly nejčastější důvody odmítnutí? (Pokud Vám byly sděleny)
Nebyl jsem odmítnut.
19. Jaké byly průměrné minimální nároky na Vaši osobu při shánění zaměstnání? (vzdělání,
zkušenosti..) Zdály se Vám přehnané?
Nezdály se mi přehnané.
20. Setkal/a jste se někdy s negativním přístupem u pohovoru? (Myšleno z důvodu toho, že se
jednalo o člověka bez domova) Byl to podle Vás primární důvod (že jste člověk bez
domova), proč jste zaměstnání nakonec nezískal/a?
Nesetkal.
21. Jak dlouho Vám trvalo najít aktuální zaměstnání?
Nijak dlouho.

22. Cítil/a jste někdy beznaděj, či jste to chtěl/a při shánění zaměstnání vzdát?
Spíše lhostejnost.
23. Co Vám nakonec nejvíce pomohlo nevzdat to?
Pud sebezáchovy a touha zase hrát.
24. Proč jste si vybrala nakonec právě tohle (aktuální) zaměstnání?
Lidi se můžou poučit z mého příběhu, uvidí, kam až se dá klesnout, ale i, že je možné se
vždycky zvednout, případně se o to alespoň snažit.
25. Jste se svým zaměstnáním aktuálně spokojen?
Určitě, vidím v něm smysl.
26. Chtěl byste do budoucna Vaše zaměstnání změnit?
Sním o tom, že bych dával soukromé lekce houslí. Chtěl bych se ocitnout v situaci, že bych si
tím mohl přivydělávat.
27. Pomohlo Vám nové zaměstnání ve změně Vaší životní situace? Jak?
Nemusím být na ulici, žiju v ubytovně.
28. Jste rád, že jste se odhodlal ke změně?
Kdybych svoji životní situaci neřešil, již bych tu nebyl.

9 Respondent CH (žena, 28, střední vzdělání s výučním listem,
Kuchařky bez domova)
1. Charakterizovala byste se jako člověk, který po nějakou dobu žil, či aktuálně žije bez
trvalého domova či bydliště (na ulici)?
Ano, v současné době žiju na ulici, ale doufám, že již to nebude dlouho trvat.
2. Jak dlouho jste tak žila nebo aktuálně žijete?
Tři roky.

3. Jaké důvody vedly k tomu, že jste přišla o domov?
Neshodla jsem se s matkou a otčímem, v té době jsem také brala drogy.
4. Vadí/vadil Vám život na ulici? Proč?
Vadí, zvláště ženy to mají těžké. Okradení, bití, znásilnění jsou na denním pořádku. Zastání se
přitom nikde nedomůžete.
5. Byla Vám Vaše situace nepříjemná?
Je, ale tehdy jsem se zapřísáhla, že se domů nevrátím. Nevím, co by se muselo stát, abych svůj
názor změnila. Ostatně matka by stejně neměla zájem.
6. Měla jste potřebu Vaši životní situaci měnit?
O tom snad nejlépe svědčí, že tu jsem.
7. Co Vás k tomu motivovalo? (Co bylo důvodem?)
Nechci strávit celý život na ulici, tohle vidím jako poslední šanci, abych začala normálně žít.
8. Jaký byl prvotní impuls k tomu, abyste uvažovala o hledání zaměstnání?
Somrování a fárání v kontejnerech určitě nechcete dělat celý život, navíc konkurence je dnes
větší, než bývala. Je čím dál těžší se na ulici uživit.
9. Kde, od koho, jste se o nabídce práce dozvěděla?
Od kamarádky.
10. Na koho jste se obrátila pro pomoc s hledáním zaměstnání?
Ptala jsem se kamarádek, ty mi pomohly, jsem jim za to vděčná. Tady si docela pěkně vydělám,
z vydělaných peněz i něco ušetřím.
11. Kdo, případně jaká organizace nebo úřad, Vám při hledání zaměstnání nejvíce pomohl?
Nikdo.
12. Měla jste podporu přátel, rodiny či jiných osob ve Vašem okolí?
Některé kamarádky z ulice, dokonce tu i dělají.

13. Co všechno jste musel/a udělat pro to, abyste se mohl/a ucházet o zaměstnání? (např. od
vyplnění žádostí až po úpravu vzhledu …)
Je samozřejmé, že musím pečovat o hygienu, což často není na ulici možné. Přece jen by si asi
nikdo nekoupil jídlo od nějaké špindíry.
14. Jaký typ zaměstnání jste hledala? (Pokud jste hledala konkrétní typ práce)
Různé brigády, potom uklízení, to jsem dělala docela dlouho.
15. Co Vás při shánění zaměstnání nejvíce překvapilo či zaskočilo?
Nevím, nic mě nenapadá.
16. Na kolika schůzkách - pohovorech jste byla?
Nevím, asi deseti.
17. Jakou jste měl/a úspěšnost?
Tohle je moje třetí práce.
18. Jaké byly nejčastější důvody odmítnutí? (Pokud Vám byly sděleny)
Když mi to sdělili, takže mají jinou kandidátku.
19. Jaké byly průměrné minimální nároky na Vaši osobu při shánění zaměstnání? (vzdělání,
zkušenosti..) Zdály se Vám přehnané?
Nezdály se mi přehnané.
20. Setkal/a jste se někdy s negativním přístupem u pohovoru? (Myšleno z důvodu toho, že se
jednalo o člověka bez domova). Byl to podle Vás primární důvod (že jste člověk bez
domova), proč jste zaměstnání nakonec nezískal/a?
Myslím, že teď později ano. On člověk na ulici přece jen poněkud sejde, stárne se tu o poznání
rychleji.
21. Jak dlouho Vám trvalo najít aktuální zaměstnání?
Nijak dlouho.

22. Cítil/a jste někdy beznaděj, či jste to chtěl/a při shánění zaměstnání vzdát?
Ne.
23. Co Vám nakonec nejvíce pomohlo nevzdat to?
Neměla jsem myšlenky, že bych to vzdala.
24. Proč jste si vybrala nakonec právě tohle (aktuální) zaměstnání?
Jsem vyučená cukrářka, mám k tomu i určitý vztah.
25. Jste se svým zaměstnáním aktuálně spokojena?
Se zaměstnáním jsem spokojena, baví mě to, chodí i docela dost lidí, pochvalují si to. Je to fajn.
26. Chtěla byste do budoucna Vaše zaměstnání změnit?
Zatím mě to ani nenapadlo.
27. Pomohlo Vám nové zaměstnání ve změně Vaší životní situace? Jak?
Dalo mi naději, že budu žít normálně.
28. Jste ráda, že jste se odhodlala ke změně?
Určitě.

10 Respondent I (žena, 33, základní vzdělání, Kuchařky bez domova)
1. Charakterizovala byste se jako člověk, který po nějakou dobu žil, či aktuálně žije bez
trvalého domova či bydliště (na ulici)?
Ano, jsem člověk, který žije na ulici.
2. Jak dlouho jste tak žila nebo aktuálně žijete?
Žiju na ní tři roky.

3. Jaké důvody vedly k tomu, že jste přišla o domov?
Přišla jsem o práci a nepodařilo se mi sehnat novou. Poté jsem neměla z čeho platit nájem.
V bytě jsem zůstala po rozvodu sama.
4. Vadí/vadil Vám život na ulici? Proč?
Vadí mi, proto jsem zde, abych se z ulice dostala.
5. Byla Vám Vaše situace nepříjemná?
Situace mi je nepříjemná.
6. Měla jste potřebu Vaši životní situaci měnit?
Potřebu změnit svoji situaci rozhodně mám, věřím, že Kuchařky bez domova mi pomůžou
v novém startu.
7. Co Vás k tomu motivovalo? (Co bylo důvodem?)
Chtěla bych žít zase nový život.
8. Jaký byl prvotní impuls k tomu, abyste uvažovala o hledání zaměstnání?
Jednoznačně vidina šance, že se dostanu z ulice.
9. Kde, od koho, jste se o nabídce práce dozvěděla?
Od Kláry, která zde také pracuje.
10. Na koho jste se obrátila pro pomoc s hledáním zaměstnání?
Na nikoho, tady se musí člověk spoléhat sám na sebe. Maximálně mu poradí přátelé z ulice.
11. Kdo, případně jaká organizace nebo úřad, Vám při hledání zaměstnání nejvíce pomohl?
Nikdo.
12. Měla jste podporu přátel, rodiny či jiných osob ve Vašem okolí?
Přátelé mi pomohli. Se svými původními přáteli jsem veškeré styky přerušila. Nechtěla jsem,
aby mě takhle viděli.

13. Co všechno jste musel/a udělat pro to, abyste se mohl/a ucházet o zaměstnání? (např. od
vyplnění žádostí až po úpravu vzhledu …)
Dodržovat pravidla čistoty, chodit upravená.
14. Jaký typ zaměstnání jste hledal/a? (Pokud jste hledal/a konkrétní typ práce)
Bylo mi to vždy jedno, hlavně práci sehnat.
15. Co Vás při shánění zaměstnání nejvíce překvapilo či zaskočilo?
Překvapilo mě, kolik potíží je s tím spojeno. Říká se, co je dnes práce, ale já si to nemyslím.
16. Na kolika schůzkách - pohovorech jste byla?
Okolo dvaceti pohovorů.
17. Jakou jste měla úspěšnost?
Tak na polovině pohovorů jsem uspěla, ale byly to spíše takové jednorázovky.
18. Jaké byly nejčastější důvody odmítnutí? (Pokud Vám byly sděleny)
Jednalo se o nedostatečnou kvalifikaci. (základní vzdělání)
19. Jaké byly průměrné minimální nároky na Vaši osobu při shánění zaměstnání? (vzdělání,
zkušenosti..) Zdály se Vám přehnané?
Nezdály.
20. Setkal/a jste se někdy s negativním přístupem u pohovoru? (Myšleno z důvodu toho, že se
jednalo o člověka bez domova) Byl to podle Vás primární důvod (že jste člověk bez
domova), proč jste zaměstnání nakonec nezískal/a?
Občas má člověk pocit, že na něho koukají skrz prsty, ale na to si zvyknete. Nic jiného vám
nezbude.
21. Jak dlouho Vám trvalo najít aktuální zaměstnání?
Šlo to ráz naráz.

22. Cítila jste někdy beznaděj, či jste to chtěla při shánění zaměstnání vzdát?
Kdepak, to by znamenalo, že bych zůstala na ulici už napořád.
23. Co Vám nakonec nejvíce pomohlo nevzdat to?
Víra, že bude líp.
24. Proč jste si vybrala nakonec právě tohle (aktuální) zaměstnání?
Je to docela dobře placené.
25. Jste se svým zaměstnáním aktuálně spokojena?
Určitě jsem spokojená.
26. Chtěl/a byste do budoucna Vaše zaměstnání změnit?
Chtěla bych šít šaty, ale nevím, jak moc je to reálné.
27. Pomohlo Vám nové zaměstnání ve změně Vaší životní situace? Jak?
Mám na to, abych v zimě přespávala na ubytovnách.
28. Jste rád/a, že jste se odhodlal/a ke změně?
Určitě ano, doufám, že ta pravá změna teprve přijde.

11 Respondent J (žena, 22 let, základní zdělání, Kuchařky bez
domova)
1. Charakterizovala byste se jako člověk, který po nějakou dobu žil, či aktuálně žije bez
trvalého domova či bydliště (na ulici)?
Nyní žiju v ubytovně, ale na ulici jsem také nějakou dobu žila.
2. Jak dlouho jste tak žil/a nebo aktuálně žijete?
Asi dva roky.

3. Jaké důvody vedly k tomu, že jste přišla o domov?
Žila jsem jen s matkou a se sestrou, pořád jsme neměly peníze. Dělala jsem servírku jednu
dvanáctku za druhou a pořád to nebylo k ničemu, matka mi peníze brala. Pak si našla přítele,
který mě jednou opilý znásilnil. Takže jsem pak utekla z domova.
4. Vadí/vadil Vám život na ulici? Proč?
Jako ženská to máte těžký. Nikdy nejste v bezpečí, musíte být pořád ve střehu.
5. Byla Vám Vaše situace nepříjemná?
Tak ta situace nemůže být příjemná nikomu. To snad ani nejde.
6. Měla jste potřebu Vaši životní situaci měnit?
Chci ji změnit, proto jsem ráda, že už jsem se dostala na tu ubytovnu, beru to jako první krok.
Za ty dva roky jsem poznala, jak rychle vás život na ulici zlikviduje.
7. Co Vás k tomu motivovalo? (Co bylo důvodem?)
Jsem ještě docela mladá, mám i maturitu, nechci žít na ulici.
8. Jaký byl prvotní impuls k tomu, abyste uvažoval/a o hledání zaměstnání?
Bez peněz se z ulice nedostanete, to je jasné.
9. Kde, od koho, jste se o nabídce práce dozvěděla?
Četla jsem o tom v novinách.
10. Na koho jste se obrátila pro pomoc s hledáním zaměstnání?
Zašla jsem přímo do organizace KbD a přeptala se.
11. Kdo, případně jaká organizace nebo úřad, Vám při hledání zaměstnání nejvíce pomohl?
Kuchařky spadají pod organizaci Jako doma, takže tahle organizace.
12. Měla jste podporu přátel, rodiny či jiných osob ve Vašem okolí?
Znám se s některýma dívkama, co tu pracují, pomáháme si navzájem.

13. Co všechno jste musel/a udělat pro to, abyste se mohl/a ucházet o zaměstnání? (např. od
vyplnění žádostí až po úpravu vzhledu …)
Já si myslím, že jsem docela hezká, matka se mě dokonce snažila přemluvit k prostituci, že jsem
hezká a chlapi to vidí. Tak jsem se musela upravit.
14. Jaký typ zaměstnání jste hledala? (Pokud jste hledala konkrétní typ práce)
Dělala jsem servírku v hospodách, různé jednorázové brigády.
15. Co Vás při shánění zaměstnání nejvíce překvapilo či zaskočilo?
Nic mě zrovna nenapadá.
16. Na kolika schůzkách - pohovorech jste byla?
Asi okolo pěti.
17. Jakou jste měla úspěšnost?
Nebyl pro mě až takový problém sehnat si práci.
18. Jaké byly nejčastější důvody odmítnutí? (Pokud Vám byly sděleny)
Když mě odmítli, tak mi to nijak nezdůvodnili.
19. Jaké byly průměrné minimální nároky na Vaši osobu při shánění zaměstnání? (vzdělání,
zkušenosti..) Zdály se Vám přehnané?
Nároky nebyly nijak přehnané.
20. Setkal/a jste se někdy s negativním přístupem u pohovoru? (Myšleno z důvodu toho, že se
jednalo o člověka bez domova) Byl to podle Vás primární důvod (že jste člověk bez
domova), proč jste zaměstnání nakonec nezískal/a?
Nemyslím si, ale já jsem nikomu nehlásila, že jsem osoba bez domova. Myslím, že by mi to
mohlo uškodit.
21. Jak dlouho Vám trvalo najít aktuální zaměstnání?
Pár hodin.

22. Cítil/a jste někdy beznaděj, či jste to chtěl/a při shánění zaměstnání vzdát?
Takovou zkušenost nemám.
23. Co Vám nakonec nejvíce pomohlo nevzdat to?
Myslím, že jsem dost umíněná a na ulici jsem rozhodně zůstat nechtěla.
24. Proč jste si vybrala nakonec právě tohle (aktuální) zaměstnání?
Líbí se mi, že jsem v ženském kolektivu, je tu čisté a útulné prostředí.
25. Jste se svým zaměstnáním aktuálně spokojen/a?
Rozhodně, neměnila bych.
26. Chtěla byste do budoucna Vaše zaměstnání změnit?
Zatím jsem o tom nepřemýšlela.
27. Pomohlo Vám nové zaměstnání ve změně Vaší životní situace? Jak?
Mám jistotu stálého přísunu peněz, takže si můžu platit bydlení na ubytovně.
28. Jste ráda, že jste se odhodlala ke změně?
Rozhodně, je to takhle lepší než dříve.

12 Respondent K (žena, 29 let, základní vzdělání, Kuchařky bez
domova)
1. Charakterizoval/a byste se jako člověk, který po nějakou dobu žil, či aktuálně žije bez
trvalého domova či bydliště (na ulici)?
Ano, žila jsem na ulici čtyři roky, nyní jsem dva roky na ubytovně.
2. Jak dlouho jste tak žila nebo aktuálně žijete?
Čtyři roky.

3. Jaké důvody vedly k tomu, že jste přišel/a o domov?
Drogy. Začala jsem už v šestnácti a brala stále větší dávky, ale nemohla jsem na ně sehnat
peníze. Kradla jsem doma a naši mě vyhodili. Jsou to nóbl lidi, styděli se za před
příbuzenstvem. Já byla vždycky taková černá ovce rodiny.
4. Vadí/vadil Vám život na ulici? Proč?
Protože je strašně nebezpečný. Co se děje v Sherwoodu (les u Hlavního nádraží), to se nedá ani
vypravovat.
5. Byla Vám Vaše situace nepříjemná?
Dokud jsem brala drogy, tak jsem to moc neřešila. Pak jsem jednou přebrala, skončila
v nemocnici a v léčebně, začala jsem o tom přemýšlet. Beru to jako poslední šanci.
6. Měl/a jste potřebu Vaši životní situaci měnit?
Od toho předávkování a začátku léčby ano.
7. Co Vás k tomu motivovalo? (Co bylo důvodem?)
Snaha se svým životem ještě něco udělat.
8. Jaký byl prvotní impuls k tomu, abyste uvažovala o hledání zaměstnání?
Tak právě skutečnost, že jsem se po návratu z léčebny nechtěla vrátit na ulici.
9. Kde, od koho, jste se o nabídce práce dozvěděla?
Poradili mi už v léčebně, kam se můžu obrátit. Jsem jim za to vděčná, nechtěla bych je zklamat.
10. Na koho jste se obrátila pro pomoc s hledáním zaměstnání?
Na kamarády z léčení a na sestřičky.
11. Kdo, případně jaká organizace nebo úřad, Vám při hledání zaměstnání nejvíce pomohl?
Pomohli mi hodně v tý léčebně a zašla jsem taky do organizace Jako doma.
12. Měl/a jste podporu přátel, rodiny či jiných osob ve Vašem okolí?
Měla jsem nějaký kamarády, ale úplně velkou podporu jsem neměla.

13. Co všechno jste musel/a udělat pro to, abyste se mohl/a ucházet o zaměstnání? (např. od
vyplnění žádostí až po úpravu vzhledu …)
Především jsem musela přestat brát drogy, jinak bych byla odepsaná.
14. Jaký typ zaměstnání jste hledal/a? (Pokud jste hledal/a konkrétní typ práce)
Bylo mi to jedno.
15. Co Vás při shánění zaměstnání nejvíce překvapilo či zaskočilo?
Jak to bylo jednoduché.
16. Na kolika schůzkách - pohovorech jste byla?
Po návratu z léčebny jsem zamířila přímo do organizace Jako doma.
17. Jakou jste měla úspěšnost?
Dobrou, ale problémy spíš nastaly po přijetí. Vždycky mě vyhodili, fetovala jsem, občas
nepřišla do práce.
18. Jaké byly nejčastější důvody odmítnutí? (Pokud Vám byly sděleny)
Nevím, neřekli mi to.
19. Jaké byly průměrné minimální nároky na Vaši osobu při shánění zaměstnání? (vzdělání,
zkušenosti..) Zdály se Vám přehnané?
Nebyly přehnané.
20. Setkal/a jste se někdy s negativním přístupem u pohovoru? (Myšleno z důvodu toho, že se
jednalo o člověka bez domova) Byl to podle Vás primární důvod (že jste člověk bez
domova), proč jste zaměstnání nakonec nezískala?
Nevím, nepřemýšlela jsem o tom takhle, přímo mi to nikdo nikdy neřekl.
21. Jak dlouho Vám trvalo najít aktuální zaměstnání?
Stačilo se jen dojít přeptat.

22. Cítil/a jste někdy beznaděj, či jste to chtěl/a při shánění zaměstnání vzdát?
Když jsem byla na drogách, tak mi bylo všechno jedno, zajímalo mě jen, kde seženu peníze na
další dávku.
23. Co Vám nakonec nejvíce pomohlo nevzdat to?
Pobyt v léčebně.
24. Proč jste si vybrala nakonec právě tohle (aktuální) zaměstnání?
Líbí se mi, že přijdete do kolektivu žen a máte příležitost se seznámit i s dalšími lidmi.
25. Jste se svým zaměstnáním aktuálně spokojena?
Určitě, jsem moc spokojena.
26. Chtěl/a byste do budoucna Vaše zaměstnání změnit?
Zatím jsem spokojena, chci si dávat postupné cíle, které budou reálné.
27. Pomohlo Vám nové zaměstnání ve změně Vaší životní situace? Jak?
Díky němu si mohu dovolit bydlení, které mě dostalo z ulice.
28. Jste rád/a, že jste se odhodlal/a ke změně?
Jistě, nechtěla bych se tam vrátit.

13 Respondent L (muž, 40, střední vzdělání s maturitou, Ježek a čížek)
1. Charakterizoval/a byste se jako člověk, který po nějakou dobu žil, či aktuálně žije bez
trvalého domova či bydliště (na ulici)?
Já jsem vlastně víc než třetinu života na ulici.
2. Jak dlouho jste tak žil/a nebo aktuálně žijete?
Šestnáct let.

3. Jaké důvody vedly k tomu, že jste přišel o domov?
Měl jsem dobře našlápnuto. Umím tři světové jazyky, chodil jsem na jazykové gymnázium. Po
vojně a narození dcery se ve mně ale něco změnilo, hádal jsem se se ženou, pil jsem, hlavně mě
ale začaly lákat hrací automaty.
4. Vadí/vadil Vám život na ulici? Proč?
Já si už nedovedu představit, že bych žil nějak jinak.
5. Byla Vám Vaše situace nepříjemná?
Zezačátku snad, ale teď už si moc ani nedokážu představit, že bych žil nějak jinak.
6. Měl/a jste potřebu Vaši životní situaci měnit?
To je těžké, víte, já se občas pořád rád napiju a žena mi to tenkrát nechtěla tolerovat. \já si
myslím, že mám milou opičku, nejsem agresivní.
7. Co Vás k tomu motivovalo? (Co bylo důvodem?)
Peníze.
8. Jaký byl prvotní impuls k tomu, abyste uvažoval/a o hledání zaměstnání?
Tak nutnost získat obživu, že.
9. Kde, od koho, jste se o nabídce práce dozvěděla?
Vždy zajdu do nějaké neziskovky, kde mně poradí, jak mám postupovat.
10. Na koho jste se obrátil pro pomoc s hledáním zaměstnání?
Právě na poradnu.
11. Kdo, případně jaká organizace nebo úřad, Vám při hledání zaměstnání nejvíce pomohl?
Nezisková poradna.
12. Měl jste podporu přátel, rodiny či jiných osob ve Vašem okolí?
Zezačátku ano, postupem doby to se mnou všichni vzdali, nevyčítám jim to. Vždy mám období,
kdy abstinuji, pak se to zvrtne.

13. Co všechno jste musel udělat pro to, abyste se mohl/a ucházet o zaměstnání? (např. od
vyplnění žádostí až po úpravu vzhledu …)
Vždy se to chce upravit, jinak nemá cenu ani nikam chodit.
14. Jaký typ zaměstnání jste hledal? (Pokud jste hledal konkrétní typ práce)
Bylo mi to v podstatě jedno, jen když mě zaměstnají a budou nějaké peníze.
15. Co Vás při shánění zaměstnání nejvíce překvapilo či zaskočilo?
Nevím.
16. Na kolika schůzkách - pohovorech jste byl?
Za ty roky bych ty pohovory už asi nespočítal.
17. Jakou jste měl/a úspěšnost?
Myslím, že tak půl na půl.
18. Jaké byly nejčastější důvody odmítnutí? (Pokud Vám byly sděleny)
Nemám čistý trestní rejstřík. Kdysi jsem si na automaty opatřil peníze v jednom obchodě přímo
z kasy.
19. Jaké byly průměrné minimální nároky na Vaši osobu při shánění zaměstnání? (vzdělání,
zkušenosti..) Zdály se Vám přehnané?
Nebyly přehnané, ale jak již jsem řekl, mám maturitu.
20. Setkal jste se někdy s negativním přístupem u pohovoru? (Myšleno z důvodu toho, že se
jednalo o člověka bez domova) Byl to podle Vás primární důvod (že jste člověk bez
domova), proč jste zaměstnání nakonec nezískal/a?
Tak postupem doby ano, k tomu ten trest.
21. Jak dlouho Vám trvalo najít aktuální zaměstnání?
Tohle bylo rychlé, kamarád mi řekl, že hledají nočního hlídače, tak jsem se došel zeptat.

22. Cítil jste někdy beznaděj, či jste to chtěl/a při shánění zaměstnání vzdát?
Beznaděj přijde vždy v okamžiku, když prohrajete a nemáte ani na rohlík.
23. Co Vám nakonec nejvíce pomohlo nevzdat to?
Nakonec se to vždy musí nějak překousnout a jít dál.
24. Proč jste si vybrala nakonec právě tohle (aktuální) zaměstnání?
Je to v noci, rychle to utíká, nezvládnu žádné větší fyzicky namáhavé práce.
25. Jste se svým zaměstnáním aktuálně spokojen?
Už jsem toho vyzkoušel tolik, že mohu s klidným svědomím říct, že tahle práce mi vyhovuje a
chtěl bych si ji udržet co nejdéle. Vyhovuje mi i to, že přijdu do styku s malým počtem lidí.
26. Chtěl byste do budoucna Vaše zaměstnání změnit?
Byl bych raději, kdyby to zůstalo, jak to je.
27. Pomohlo Vám nové zaměstnání ve změně Vaší životní situace? Jak?
Můžu zajít na ubytovnu, když je zima a zrovna jsem všechny peníze neprohrál.
28. Jste rád, že jste se odhodlal/a ke změně?
Já to jako takovou změnu neberu, nějak žít musím.

14 Respondent M (muž, 36, střední vzdělání s výučním listem, Ježek a
čížek)
1. Charakterizoval byste se jako člověk, který po nějakou dobu žil, či aktuálně žije bez
trvalého domova či bydliště (na ulici)?
Dnes již naštěstí ne, ale žil jsem tak v podstatě celé mládí.
2. Jak dlouho jste tak žil nebo aktuálně žijete?
Zhruba deset let.

3. Jaké důvody vedly k tomu, že jste přišel o domov?
Po vyučení jsem měl telecí léta. Pil jsem, hrál bedýnky, byl jsem i na léčení, ale tenkrát to vůbec
nepomohlo, takže to se mnou naši vzdali. Nakonec jsem přišel i o kamarády, půjčoval jsem si,
ale nevracel. Skončil jsem na ulici a pak už se hledá cesta zpátky těžko.
4. Vadí/vadil Vám život na ulici? Proč?
Ono to někdy není až tak špatné. Záleží na partě, které se chytnete, sám na ulici nepřežijete.
Jenže přijde zima, špatné období, kdy toho moc nevyfáráte a je vše špatně.
5. Byla Vám Vaše situace nepříjemná?
Zezačátku jsem to bral jen jako takové provizorium. Chytil jsem se i dobré party, myslel jsem si,
že se z ulice, když budu chtít, hned zase dostanu zpět. Pak šly roky, někteří umřeli, snad jen dva
se vrátili do normálního života.
6. Měl jste potřebu Vaši životní situaci měnit?
Nakonec jsem si řekl, že se musím pořádně zapřít, že jsem tu jen jednou a byla by škoda život
takhle promrhat.
7. Co Vás k tomu motivovalo? (Co bylo důvodem?)
Jak jsem již říkal, chuť ukázat si, že to dokážu.
8. Jaký byl prvotní impuls k tomu, abyste uvažoval o hledání zaměstnání?
Mezi kamarády se bavili o tom, že si jde vydělat a ještě se pobavit.
9. Kde, od koho, jste se o nabídce práce dozvěděl?
Od kamarádů.
10. Na koho jste se obrátil pro pomoc s hledáním zaměstnání?
Ježek a čížek už tím, jaká se tu schází komunita lidí, je dobrým místem pro to, abyste se
dozvěděli o tom, jaké jsou možnosti zaměstnání.

11. Kdo, případně jaká organizace nebo úřad, Vám při hledání zaměstnání nejvíce pomohl?
Zkoušel jsem i Nový prostor, nějaký čas to šlo, ale ne vždy jsem prodal tak, abych byl
výdělečný.
12. Měl jste podporu přátel, rodiny či jiných osob ve Vašem okolí?
Přátele mám hlavně mezi somráky. Myslím si, že to ani jinak nejde. Nemůžete kamarádit
s někým usedlým, protože ten bude mít zákonitě brzy pocit, že ho vysáváte. Na tom se přátelství
stavět nedá.
13. Co všechno jste musel udělat pro to, abyste se mohl ucházet o zaměstnání? (např. od
vyplnění žádostí až po úpravu vzhledu …)
Překopat celý svůj život.
14. Jaký typ zaměstnání jste hledal? (Pokud jste hledal konkrétní typ práce)
Když jsem byl na ulici, tak je to jedno. Samozřejmě nejlepší řešení je takové, když vám dají
peníze hned na ruku. Ony vám stejně dlouho nevydrží. Většina je hned dá za nějaký chlast, u mě
to byly také ty automaty.
15. Co Vás při shánění zaměstnání nejvíce překvapilo či zaskočilo?
Někdy se mě neptali ani na vzdělání, asi jsem byl jediný uchazeč, prostě jen, kdy můžete
nastoupit a bylo to.
16. Na kolika schůzkách - pohovorech jste byl?
Za tu dobu to nespočítám.
17. Jakou jste měl úspěšnost?
Poměrně vysokou, tak já se snažil vždy vypadat slušně, když jsem někam šel.
18. Jaké byly nejčastější důvody odmítnutí? (Pokud Vám byly sděleny)
Nedostatečná kvalifikace.

19. Jaké byly průměrné minimální nároky na Vaši osobu při shánění zaměstnání? (vzdělání,
zkušenosti..) Zdály se Vám přehnané?
Nezdály.
20. Setkal jste se někdy s negativním přístupem u pohovoru? (Myšleno z důvodu toho, že se
jednalo o člověka bez domova) Byl to podle Vás primární důvod (že jste člověk bez
domova), proč jste zaměstnání nakonec nezískal?
Myslím, že pokud se tak stalo, tak to bylo výjimečně.
21. Jak dlouho Vám trvalo najít aktuální zaměstnání?
Aktuální zaměstnání jsem nijak dlouho nehledal, šel jsem najisto.
22. Cítil jste někdy beznaděj, či jste to chtěl při shánění zaměstnání vzdát?
Ono je to propojené, beznaděj jsem cítil vždy, když jsem prohrál a nevěděl, co bude další den.
Ono pak nemáte ani chuť jít hledat nové zaměstnání, když víte, že stejně ty peníze prohrajete.
Už jste s tím dopředu smířeni.
23. Co Vám nakonec nejvíce pomohlo nevzdat to?
Příklady těch mála kamarádů, kteří se dokázali zvednout. Také potom Ježek a čížek, viděl jsem,
že to jde.
24. Proč jste si vybrala nakonec právě tohle (aktuální) zaměstnání?
Mám v něm klid, budete se divit, ale já i rád čtu a jako hlídač na to mám docela dost času.
25. Jste se svým zaměstnáním aktuálně spokojen?
Jsem spokojen, neměnil bych.
26. Chtěl byste do budoucna Vaše zaměstnání změnit?
Nemám důvod.

27. Pomohlo Vám nové zaměstnání ve změně Vaší životní situace? Jak?
Je to jeden z kroků na cestě zpět, ono po tolika letech to jde jen ztěžka. Představte si třeba jen
takovou banku, tam bezdomovec obyčejně nechodí, že? Teď tam přijdete a vidíte, jak se
všechno změnilo. Neumíte si nic vyřídit a musíte se učit jak malí školáci.
28. Jste rád, že jste se odhodlal ke změně?
Jsem rád, že si můžu sám sebe zase vážit.

15 Respondent N (žena, 29, základní vzdělání, Ježek a čížek)
1. Charakterizoval/a byste se jako člověk, který po nějakou dobu žil, či aktuálně žije bez
trvalého domova či bydliště (na ulici)?
Na ulici již nějaký čas žiju.
2. Jak dlouho jste tak žila nebo aktuálně žijete?
Zhruba od 22, ono je to tak a tak. Zezačátku jsem se vždy nastěhovala k nějakému chlapovi,
když jsme se rozešli, byla jsem zase na ulici.
3. Jaké důvody vedly k tomu, že jste přišla o domov?
Přítel byl gambler, já zase zkoušela drogy, nabral si na mě půjčky a z našeho podnájmu nás
vyhodili, protože jsme neplatili. Pak se zabil.
4. Vadí/vadil Vám život na ulici? Proč?
Je to nebezpečné, žijete úplně jinak, než když někde bydlíte. Neexistuje, že byste se třeba
vyspali víc hodin v kuse, to je luxus, který si nemůžete dovolit.
5. Byla Vám Vaše situace nepříjemná?
Určitě, byla jsem několikrát znásilněná. Potratila jsem sem.
6. Měla jste potřebu Vaši životní situaci měnit?
Ano, ale často uděláte nějaký krok a klesnete ještě níž, než jste byli předtím.

7. Co Vás k tomu motivovalo? (Co bylo důvodem?)
Zpravidla nějaký chlap.
8. Jaký byl prvotní impuls k tomu, abyste uvažovala o hledání zaměstnání?
Potřebovala jsem peníze, neměla jsem ani na suchou housku.
9. Kde, od koho, jste se o nabídce práce dozvěděla?
Žiju v jednom squatu, je tam docela fajn parta, určitě lepší než v tom předešlém. Bavili se tam o
tom.
10. Na koho jste se obrátila pro pomoc s hledáním zaměstnání?
Zašla jsem do Nového Prostoru, Ježek a čížek jsou také fajn skupina.
11. Kdo, případně jaká organizace nebo úřad, Vám při hledání zaměstnání nejvíce pomohl?
Ježek a čížek. S úřady mě dejte pokoj, mám dluhy, tam by mi sebraly i to malinko, co mi zbylo.
12. Měla jste podporu přátel, rodiny či jiných osob ve Vašem okolí?
Když berete, tak od vás nakonec dá ruce pryč každý.
13. Co všechno jste musela udělat pro to, abyste se mohl/a ucházet o zaměstnání? (např. od
vyplnění žádostí až po úpravu vzhledu …)
Tak upravit se musíte, jinak nikam nemusíte chodit.
14. Jaký typ zaměstnání jste hledala? (Pokud jste hledala konkrétní typ práce)
Beru všechno, kde mi zaplatí hned po práci.
15. Co Vás při shánění zaměstnání nejvíce překvapilo či zaskočilo?
Jednou mi dokonce zaplatili předem, to mě fakt překvapilo, že měli tu důvěru.
16. Na kolika schůzkách - pohovorech jste byla?
Do třiceti bych se vešla.

17. Jakou jste měla úspěšnost?
Jak kdy, ono záleží spíš na tom, jaká je zrovna doba. Někdy o práci nezakopnete, jindy to není
problém.
18. Jaké byly nejčastější důvody odmítnutí? (Pokud Vám byly sděleny)
Nezdálo se jim, že bych tu práci zvládla. Jednou mi i přímo řekli, že s lidmi na ulici nechtějí nic
mít, že mají špatný zkušenosti, dvakrát přijdou a pak už ne, chápu to.
19. Jaké byly průměrné minimální nároky na Vaši osobu při shánění zaměstnání? (vzdělání,
zkušenosti..) Zdály se Vám přehnané?
Na ty práce, kam se na ulici hlásíte, nebývají nějaké vysoké nároky. Do banky za přepážku se
asi hlásit nebudete… Pozor, oni mezi bezdomovci jsou i vysokoškoláci, ale nejde to skloubit
s tím stylem života.
20. Setkala jste se někdy s negativním přístupem u pohovoru? (Myšleno z důvodu toho, že se
jednalo o člověka bez domova) Byl to podle Vás primární důvod (že jste člověk bez
domova), proč jste zaměstnání nakonec nezískala?
Ten případ už jsem vzpomínala.
21. Jak dlouho Vám trvalo najít aktuální zaměstnání?
Bylo to během okamžiku, přes známé je to nejlepší.
22. Cítila jste někdy beznaděj, či jste to chtěla při shánění zaměstnání vzdát?
Když nemůžete sehnat práci v zimě, je to úplně jiné než v létě. V zimě na člověka přijdou
deprese, je vám zima.
23. Co Vám nakonec nejvíce pomohlo nevzdat to?
Naděje, že bude líp.
24. Proč jste si vybrala nakonec právě tohle (aktuální) zaměstnání?
Tak já si nevybrala. My bezdomovci si nevybíráme, my bereme.

25. Jste se svým zaměstnáním aktuálně spokojena?
Hlavně, že mi zaplatí, spokojená, nespokojená, práce jako práce.
26. Chtěla byste do budoucna Vaše zaměstnání změnit?
Kdyby mi někdo zaplatil víc, tak bych šla samozřejmě dělat to.
27. Pomohlo Vám nové zaměstnání ve změně Vaší životní situace? Jak?
Každý stálý příjem situaci zlepší, na druhou stranu ostatní si všímají, že berete, takže se musíte
víc hlídat.
28. Jste ráda, že jste se odhodlala ke změně?
Beru to jako jeden z mnoha kroků, které mě čekají, kdybych chtěla ještě někdy žít jako ostatní.
Kolikrát si ale říkám, jestli to za tu námahu stojí. Vadí mi, že se na nás lidi koukají skrz prsty,
aniž by třeba znali náš příběh, že nechápou, že stačí, aby se sešlo pár věcí, a jsou na tom stejně.

16 Respondent O (žena, 21, základní vzdělání, Ježek a čížek)
1. Charakterizoval/a byste se jako člověk, který po nějakou dobu žil, či aktuálně žije bez
trvalého domova či bydliště (na ulici)?
Momentálně jsem na ulici, přespávám v jednom squatu, je nás tam poměrně dost.
2. Jak dlouho jste tak žila nebo aktuálně žijete?
Dva roky.
3. Jaké důvody vedly k tomu, že jste přišla o domov?
Drogy, rozhodně drogy.
4. Vadí/vadil Vám život na ulici? Proč?
Je to nebezpečné, nikdy nevíte, co vás potká. Policajti se o vás nezajímaji, spíše se vás štítí.
5. Byla Vám Vaše situace nepříjemná?
Je mi nepříjemná, taky neplánuju, že bych na ulici chtěla zůstat.

6. Měla jste potřebu Vaši životní situaci měnit?
Mám, ale sehnat práci je problém.
7. Co Vás k tomu motivovalo? (Co bylo důvodem?)
Tak kdo by chtěl být dobrovolně na ulici?
8. Jaký byl prvotní impuls k tomu, abyste uvažovala o hledání zaměstnání?
Prvotní impuls byl, že jsem potřebovala peníze na drogy. Teď jsem půl roku čistá, mám přítele,
také bezdomovce. Ráda bych, kdybychom se dopracovali ke společnému bydlení. Jenže ono na
ulici se šetří dost špatně, musíte být ve střehu, stačí chvilka a jste bez koruny.
9. Kde, od koho, jste se o nabídce práce dozvěděl?
Od přítele, on je bezdomovec o něco déle než já, umí v tom chodit.
10. Na koho jste se obrátila pro pomoc s hledáním zaměstnání?
Jako brigádnice jsem u Kuchařek bez domova a pak se snažím shánět i další zaměstnání.
11. Kdo, případně jaká organizace nebo úřad, Vám při hledání zaměstnání nejvíce pomohl?
Na úřadu vám moc nepomůžou, spíš po vás pořád něco chtějí, takže na tom pak můžete být
hůře, než když tam jdete.
12. Měl jste podporu přátel, rodiny či jiných osob ve Vašem okolí?
Oporu mám v příteli, vlastně u něho bydlím.
13. Co všechno jste musel udělat pro to, abyste se mohl/a ucházet o zaměstnání? (např. od
vyplnění žádostí až po úpravu vzhledu …)
Neberu drogy, to je základ. Musím to vydržet, jinak to bude špatné, moc špatné.
14. Jaký typ zaměstnání jste hledala? (Pokud jste hledala konkrétní typ práce)
Všechno možné – servírka, uklízečka, brigádní práce.
15. Co Vás při shánění zaměstnání nejvíce překvapilo či zaskočilo?
Jak těžké je práci sehnat.

16. Na kolika schůzkách - pohovorech jste byla?
Do dvaceti pohovorů.
17. Jakou jste měla úspěšnost?
Právě, že nízkou. Je pravda, že na některé pohovory jsem přišla i v rauši, myslela jsem si, že to
na mě není vidět, ale asi bylo.
18. Jaké byly nejčastější důvody odmítnutí? (Pokud Vám byly sděleny)
Nízké vzdělání, mám jen základní školu.
19. Jaké byly průměrné minimální nároky na Vaši osobu při shánění zaměstnání? (vzdělání,
zkušenosti..) Zdály se Vám přehnané?
Někdy mi řekli, že základka je málo. Nevím, jestli přehnané, myslím, že bych to zvládla, i když
oni si mysleli něco jiného.
20. Setkal/a jste se někdy s negativním přístupem u pohovoru? (Myšleno z důvodu toho, že se
jednalo o člověka bez domova) Byl to podle Vás primární důvod (že jste člověk bez
domova), proč jste zaměstnání nakonec nezískala?
Myslím, že práci jsem někdy nedostala hlavně kvůli tomu, že jsem Romka.
21. Jak dlouho Vám trvalo najít aktuální zaměstnání?
To bylo rychlé, zeptala jsem se a bylo to.
22. Cítila jste někdy beznaděj, či jste to chtěla při shánění zaměstnání vzdát?
Ne, to nejde. Musíte se otáčet, když chcete fungovat.
23. Co Vám nakonec nejvíce pomohlo nevzdat to?
Přítel.
24. Proč jste si vybrala nakonec právě tohle (aktuální) zaměstnání?
Vzali mě, já si nemůžu moc vybírat.

25. Jste se svým zaměstnáním aktuálně spokojen/a?
Je to fajn, člověk je v teple, potká jiné lidi, některé i zajímá váš příběh.
26. Chtěl/a byste do budoucna Vaše zaměstnání změnit?
Jsem ráda, že ho mám.
27. Pomohlo Vám nové zaměstnání ve změně Vaší životní situace? Jak?
Snad se trochu ulevilo příteli, který nás určitou dobu živil oba.
28. Jste ráda, že jste se odhodlala ke změně?
Někdy na mě přijde stav, že bych si zase dala, ale pak si řeknu, že bych tím poslala všechno
pryč a jdu zase dál.

