Přílohy
Příloha číslo 1.
Rozhovory s účastníky
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Příloha č.1
Žena1
Jak vidíte sama sebe z pohledu ženy bez domova ve své situaci?
Žena1: Hodně špatně, vzali mi dítě, protože jsem brala „perník“, ale to je jako moje
věc. Matka mě vykopla, nevím, co si jako myslela, já jsem se starala, FAKT. Ještě po
mě chce prachy, já to nechápu už.
2. Jak si myslíte, že Vás vidí druzí lidé, jako ženu na ulici?
Žena1: Mně je to úplně jedno, proč bych se na to měla koukat? Já jim také ne íkám,
jak maj žít.
3. Jak byste popsala, že Vás vnímá společnost jako ženu bez domova?
Žena1: Projdou kolem a skoro si odplivnou, mi p ijde. Já bych to taky udělala, jenže já
nechci mít problémy, víte. To mi za to nestojí, tak je to jedno.
4. Co si myslíte o ženách/mužích bez domova?
Žena1: Trosky, spodina
5. Vnímáte rozdílně pracovníky a pracovnice v sociálních službách?
Žena1: Já bych tam nechodila, kdybych nemusela a jako koukaj na mě oba jako na
póvl. Tohle je nutný zlo sem chodit, ale jednaj tady se mnou slušně. Alespoň něco.
Takže, v tom nevidíte rozdíl mezi mužem pracovníkem a ženou pracovnicí?
Žena 1: Ne, ne. Nevidím v tom rozdíl.
6. Kdo je pro Vás okolní společnost?
Žena1:To jsem já a druzí kolem mě. Prostě všichni kolem mě, já tam taky pat ím.
7. Jaké typické situace zažíváte jako žena bez domova?
Žena1: Ostatní mně jen využívaj, nebo na mě zavolají „banga“, t eba když chci někde
spát. Nebo si někdo jinej nárokuje lavičku, jako by mu snad pat ila, chápete to?!
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8. Myslíte si, že tyto situace zažíváte kvůli tomu, že jste žena?
Žena1: Myslím, že ne, chlapi to maj asi stejný.
9. Jaké jsou podle Vás stereotypy o ženách bez domova?
Žena1: „Kurvy,“ roztahují jen nohy.
10. Jaké jsou podle Vás stereotypy o mužích bez domova?
Žena1: „Nemakačenka, feťáci, valí se, prolezlý vším možným.
Žena2
1. Jak vidíte sama sebe z pohledu ženy bez domova ve své situaci?
Žena2: Blbě, je to těžký, měla jsem dluhy a nemohla platit byt a vyhodili mě. Nešlo mi
pomoc, muž byl alkoholik, to se nedalo. Chlap by se měl postarat, ale on ne, to ne. Tak
jsem tady a je to moc špatný.
2. Jak si myslíte, že Vás vidí druzí lidé, jako žen na ulici?
Žena2: Nic moc, jsou to hodně blbci, si vůbec neuvědomujou, že se jim to může stát
taky. A někomu se to určitě stane, jen aby si nemysleli.
3. Jak byste popsala, že Vás vnímá společnost jako ženu bez domova?
Žena2: Že se o sebe mám postarat sama, jsem pro ně p ítěž. Ale to oni se o mě
nepostarali. A to měli. Ono je to těžký, když člověk je ve všem špatnej, nemůže nic,
protože ho nikde nechtěj.
4. Co si myslíte o ženách/mužích bez domova?
Žena2: Hovada, některý kradou a smrděj. My máme stan a tam žijem s mužem a oni
většina jsou velkej hnus. Vidím, jak většina jen smrdí a nesnaží se. A taky hodně
žebraj, to je pod úroveň.
5. Vnímáte rozdílně pracovníky a pracovnice v sociálních službách?
Žena2: Asi podle toho, co chci s nima ešit. Jako něco bych t eba s ženskou ešit
nechtěla.
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Mohu se zeptat, co byste například nechtěla řešit s ženou pracovnicí?
Žena2: Jako je to asi jedno, když jsou učený.
6. Kdo je pro Vás okolní společnost?
Žena2: No lidi kolem mě.
A vidíte mezi nimi a sebou nějaký rozdíl jako žena bez domova?
Žena2: To jo, dost, oni jsou vejš než já. To si myslí, no.
7. Jaké typické situace zažíváte jako žena bez domova?
Žena2: Nechtějí mi nikde pomoct, všude mě vyhazujou, jen v těch poradnách tady mi
pomahaj. Bych jinak nevěděla, co mám dělat.
8. Myslíte si, že tyto situace zažíváte kvůli tomu, že jste žena?
Žena2: Je lepší, že jsem žena, chlapi jsou horší na hygienu.
A myslíte, že to, že Vám nechtějí pomoct a vyhazují Vás, zažíváte, protože jste
zrovna žena?
Žena2: To asi ne.
9. Jaké jsou podle Vás stereotypy o ženách bez domova?
Žena2: Prostitutky, špatný, hnusný.
10. Jaké jsou podle Vás stereotypy o mužích bez domova
Žena2: Jejich víc, smrdí, válí se. Ženský se snaží, ale oni ne. To můžete vidět.
Žena3
1. Jak vidíte sama sebe z pohledu ženy bez domova ve své situaci?
Žena3: Dost špatně, i když to na mě není vidět.
2. Jak si myslíte, že Vás vidí druzí lidé, jako ženu na ulici?
Žena3: Oni to na mě vlastně ani nevidí.
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3. Jak byste popsala, že Vás vnímá společnost jako ženu bez domova?
Žena3: Normálně, dob e, neví to o mně.
4. Co si myslíte o ženách/mužích bez domova?
Žena3: Podle toho, jak se snaží. Vidím, že většina prostě nic nedělá. To je špatný, měli
by něco dělat, když se nemejou a smrdí, tak to není pěkný!
5. Vnímáte rozdílně pracovníky a pracovnice v sociálních službách?
Žena3: Ne, obě stejné.
6. Kdo je pro Vás okolní společnost?
Žena3: Já si myslím, že lidi jako já. Neberu to nijak, na mě to fakt není vidět, lidi mě
berou a já beru nějak je.
7. Jaké typické situace zažíváte jako žena bez domova?
Žena3:Asi to samé, co všichni ne?
Můžete prosím uvést nějaký příklad?
Žena3: Tak t eba práce a tak. Prostě žiju jako normální člověk.
8. Myslíte si, že tyto situace zažíváte kvůli tomu, že jste žena?
Žena3: Ne.
9. Jaké jsou podle Vás stereotypy o ženách bez domova?
Žena3: Jsou to děvky, feťáci.
10. Jaké jsou podle Vás stereotypy o mužích bez domova?
Žena3: Smrdí, feťáci.
Žena4
1. Jak vidíte sama sebe z pohledu žen bez domova ve své situaci?
Žena4: Mně to mrzí. Nejsme nikde vítáni. S prací mám problémy, nevím, co s tím
mám dělat.
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2. Jak si myslíte, že Vás vidí druzí lidé, jako ženu na ulici?
Žena4: Špatně, moc špatně. Mám s tím velké problémy. Chodím do práce na inzeráty a
oni mě podle p íjmení vezmou, ale když mě pak vidí, že jsem černá, tak mě už nechtěj.
Vy jste bílá, tak to máte jiný.
3. Jak byste popsala, že Vás vnímá společnost jako ženu bez domova?
Žena4: Že jsem stará, černá a kradu.
4. Co si myslíte o ženách/mužích bez domova?
Žena4: eší to hodně alkoholem, vínem a pak jsou špinavý a můžou se zadarmo někde
vykoupat. Z tramvaje je vyhazujou, protože smrdí a já se tomu nedivím. Ale není fér,
že pak dostávaj koupání zadarmo. To se taky pak nemusím snažit a to dneska jsem taky
ne dob e oblečená, jindy chodím líp. Aby to na mě nebylo moc vidět, ale moc na to
nemám. Je to těžký.
5. Vnímáte rozdílně pracovníky a pracovnice v sociálních službách?
Žena4: Stejně, když se mnou jednaj tak, abych nebyla uražená, tak jsem spokojená.
Naprosto.
6. Kdo je pro Vás okolní společnost?
Žena4: Moji blízcí. No.
A vnímáte třeba nějaký rozdíl mezi Vámi a okolím? Tou většinou lidí?
Žena4: Jo, já tam nepat ím, oni jsou jinde. Myslí si, že jsou lepší.
7. Jaké typické situace zažíváte jako žena bez domova?
Žena4: Když jsem šla na inzerát na práci uklízení ve vlaku, tak když mě viděli, tak mi
íkal, že jsem na to stará. Ale já si myslím, že se bojí, že jim tam něco ukradnu, asi
smetí si potáhnu domů. A to se mi stává často, že si mě nechtějí v práci, protože si
myslí, že budu krást. Chlapi to mají jednodušší, ti můžou makat na stavbách a tak. Měli
by mi dát možnost ukázat, co můžu. Já nejsem chytrá na hlavu, tak musím dělat
rukama a to mi jde, ale oni mi to nechtěj umožnit.
To jste mě negativně překvapila. To zní hrozně.
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8. Myslíte si, že tyto situace zažíváte kvůli tomu, že jste žena?
Žena4: Ano.
9. Jaké jsou podle Vás stereotypy o ženách bez domova?
Žena4: Nevím, asi, že jsou líný. Oni nás dost ponižují.
10. Jaké jsou podle Vás stereotypy o mužích bez domova?
Žena4: Že jsou smradlavý. Ale pak se dojdou zadarmo vykoupat a mají to jednodušší.
Žena5
1. Jak vidíte sama sebe z pohledu ženy bez domova ve své situaci?
Žena5: Špatně. No, protože jsem o všechno p išla, nevy ídila si nic vůbec nic, ono to
ani nešlo.
2. Jak si myslíte, že Vás vidí druzí lidé, jako ženu na ulici?
Žena5: Oni si právě myslí, že na té ulici ani nejsem. OPRAVDU. Mám 2 drahé psy,
tak podle nich na té ulici ani bejt nemůžu.
3. Jak byste popsala, že Vás vnímá společnost jako ženu bez domova?
Žena5: Já nevím, nemají se mnou problém.
4. Co si myslíte o ženách/mužích bez domova?
Žena5: Jsou lidi, kte í na všechno kašlou a někte í jsou zlí. Jako plno lidí člověk ani
nezná. T eba Maďa i a Slováci jsou tady a žebraj. Nechápu, proč jsem ti cizinci tak
chodí, měli by zůstat tam, odkud p išli, to vůbec není pěkný, že tu jsou.
5. Vnímáte rozdílně pracovníky a pracovnice v sociálních službách?
Žena5: Jsou stejní a v pohodě.
6. Kdo je pro Vás okolní společnost?
Žena5: Já nevím, já mezi ně moc nechodím, bavím se jen s kamarády.
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Vidíte tedy rozdíl mezi Vámi společností?
Žena5: To jo, oni jsou jiní než já. Nepat ím mezi ně. Cítím to.
7. Jaké typické situace zažíváte jako žena bez domova?
Žena5: Já ani nevím, asi to, co všichni ostatní? Snažím se nějak žít. Vlastně pracuju a
nemám jako žádný moc problémy. Oni mě lidi nějak berou. Je to stejný, jako když
jsem nebyla na ulici. Akorát žiju v azyláku a jinak je to stejný.
8. Myslíte si, že tyto situace zažíváte kvůli tomu, že jste žena?
Žena5: Ne, určitě ne.
9. Jaké jsou podle Vás stereotypy o ženách bez domova?
Žena5: Bezďáci posraní.
10. Jaké jsou podle Vás stereotypy o mužích bez domova?
Žena5: Stejně jako ženy, podle mě je všechny berou stejně. T eba v práci raději
vezmou Ukrajince, oni makaj za míň a nemají kecy, tak jim to asi vyhovuje a my jsme
tu pak bez práce.
Muž1
1. Jak vidíte sám sebe z pohledu muže bez domova ve své situaci?
Muž1: Normálně, bude to lepší, jsem optimista.
2. Jak si myslíte, že Vás vidí druzí lidé, jako muže na ulici?
Muž1: Špatně, vidím to z pohledů druhých.
3. Jak byste popsal, že Vás vnímá společnost jako muže bez domova?
Muž1: Prostě špatně.
4. Co si myslíte o ženách/mužích bez domova?
Muž1: Ne eším je, jsem tu sám za sebe.
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5. Vnímáte rozdílně pracovníky a pracovnice v sociálních službách?
Muž1: Ne, stejně.
6. Kdo je pro Vás okolní společnost?
Muž1: Je tam velký rozdíl, já jsem dole a oni jsou naho e.
7. Jaké typické situace zažíváte jako muž bez domova?
Muž1: Tak nějak si žiju. Koupím jídlo, pak jdu sem, tady jsem na kompu a občas jdu i
do práce.
8. Myslíte si, že tyto situace zažíváte kvůli tomu, že jste muž?
Muž1: Já nevím, ale ženský to mají těžší.
Proč si myslíte, že to mají ženy těžší ve Vaší situaci?
Muž1: Protože to jsou ženské, ty to maj vždycky těžší.
9. Jaké jsou podle Vás stereotypy o ženách bez domova?
Muž1: Netuším, mně to nezajímá.
10. Jaké jsou podle Vás stereotypy o mužích bez domova?
Muž1: Ne eším to, stejně to nezměním.
Muž2
1. Jak vidíte sám sebe z pohledu muže bez domova ve své situaci?
Muž2: No, jak se vidím, to je těžký odpovědět. Jsem dlouho na ulici, byl jsem v
nemocnici a nikoho nemám, ani práci. Spím na lodi a naštěstí vždycky nějak seženu na
loď. Je to složitý. Mám hodně zdravotních problémů, a proto nemůžu pracovat.
2. Jak si myslíte, že Vás vidí druzí lidé, jako muže na ulici?
Muž2: Nesmím pít ani kou it a tak mě neberou jako bezdomovce. Nechodím špinavej
jako ostatní.
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3. Jak byste popsal, že Vás vnímá společnost jako muže bez domova?
Muž2: Oni mě neberou jako bezdomovce.
4. Co si myslíte o ženách/mužích bez domova?
Muž2: Co si myslím, asi jak kdo. Někdo se snaží a někdo ne. Myslím si, že naše vláda
stojí za nic, máme tu drahé nájmy, jídlo a může za to vláda, ta s tím nic nedělá. D ív to
bylo lepší, ty doby, bylo to levnější a stát se nějak staral.
5. Vnímáte rozdílně pracovníky a pracovnice v sociálních službách?
Muž2: Stejně, jednají se mnou slušně, když pot ebuji.
6. Kdo je pro Vás okolní společnost?
Muž2: Nevím, asi lidi jako já. Bavím se s každým.
7. Jaké typické situace zažíváte jako muž bez domova?
Muž2: Spím venku, kupuju si víno, aby mi nebyla v noci zima. Byl jsem d ív
odkázanej na spaní venku. Někte í jsou t eba ještě závislý na chlastu, to je kvůli tej
zimě, ono se to fakt jinak nedá.
8. Myslíte si, že tyto situace zažíváte kvůli tomu, že jste muž?
Muž2: Ne.
9. Jaké jsou podle Vás stereotypy o ženách bez domova?
Muž2: Lehká holka, ale to si myslím není pravda. Berou je různě, záleží na povaze.
Některý pijou. Musí se držet, aby to nějak zvládly, mají to těžký.
10. Jaké jsou podle Vás stereotypy o mužích bez domova?
Muž2: Muži jsou tvrdá povaha, žebrají, kradou. Musí krást, protože nemají na jídlo.
Muž3
1. Jak vidíte sám sebe z pohledu muže bez domova ve své situaci?
Muž3: Já se ani nepovažuji za bezdomovce. Bydlím ve squatu, mám kde bydlet, tak to
je jiný než ti ostatní, co nemají, kde bydlet.
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2. Jak si myslíte, že Vás vidí druzí lidé, jako muže na ulici?
Muž3: Nic jim nedělám, bydlím si. Myslím, že je jim to jedno.
3. Jak byste popsal, že Vás vnímá společnost jako muže bez domova?
Muž3: Je jim to jedno.
4. Co si myslíte o ženách/mužích bez domova?
Muž3: Nemám dobré zkušenosti, smrdí, chtějí peníze a cíga a nevrací nic. To fakt
nemám rád ten jejich smrad, já se snažím a oni nemůžou?! To mi p ijde jako odporný.
Nechápu proč když já nemůžu, tak oni ne.
5. Vnímáte rozdílně pracovníky a pracovnice v sociálních službách?
Muž3: Ženy jsou laskavější. Ale jinak v tom asi nevidím rozdíl.
6. Kdo je pro Vás okolní společnost?
Muž3: Lidi kolem mě, všichni. Já si myslím, že tu nejsme sami.
Co přesně tím myslíte, nejsme tady sami?
Muž3: No, myslím tím jako, že jsou tady i jiný bytosti než lidi, mimozemský.
7. Jaké typické situace zažíváte jako muž bez domova?
Muž3: Snažím se si vydělávat a nějak mi to jde. Lidi mě nějak berou a já jsem
spokojenej. Sem chodim jen nutně, teď mi ukradli občanku, tak sem musím a eknu
vám, to je na dlouho, tady ten stát moc nefunguje.
8. Myslíte si, že tyto situace zažíváte kvůli tomu, že jste muž?
Muž3: Ne, to asi ne, to by bylo divný, ženský mají to samý ne?
9. Jaké jsou podle Vás stereotypy o ženách bez domova?
Muž3: Všichni se na to nekoukaj dob e a normálně.
A jak se na to podle Vás přesně koukají?
Muž3: No, špatně, není to normální.
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10. Jaké jsou podle Vás stereotypy o mužích bez domova?
Muž3: Jsou smradlavý, neumytí, nepečují o sobě, to já o sebe pečuju. Nejhorší jsou ti,
co nemaji nohu, ruku a s tím chodí žebrat. Si hrajou na lítost.
Muž4
1. Jak vidíte sám sebe z pohledu muže bez domova ve své situaci?
Muž4: Hodně sebekriticky, jsem realista a vím, že si za to můžu sám. Snažím se to
zlepšit. Jde to hodně špatně. Nic jiného s tím dělat nemůžu, ale vím, že si za to můžu
hodně sám.
2. Jak si myslíte, že Vás vidí druzí lidé, jako muže na ulici?
Muž4: Víceméně to je podle médií, tam jsou samé stereotypy a oni mě tak pak
vnímají. Nejsou to normální informace. Lidi jsou omezení. Musí se to změnit a já
doufám, že lidi jako vy, co studujou a hlavně, co studujou tu sociální, tak to změní.
3. Jak byste popsal, že Vás vnímá společnost jako muže bez domova?
Muž4: Bohatí mě vnímají normálně, ale ti dezinformovaní kvůli médiím ne. Ty na mě
někdy k ičí a to je podle mě trapný. Si myslí, že když skoro nic nemají, tak na mě, co
nemá vůbec nic si můžou vyskakovat, si pot ebujou zvýšit ego.
4. Co si myslíte o ženách/mužích bez domova?
Muž4: Nikdy ne íkej nikdy. Většina je psychicky labilní, měli by se nad sebou
zamyslet.
5. Vnímáte rozdílně pracovníky a pracovnice v sociálních službách?
Muž4: Muži se nedají tak zneužívat, ženy lidi zneužívají víc, ale když má ženská
praxi, tak se pak vyrovnaná chlapovi. Ony ty ženský jsou citlivější.
6. Kdo je pro Vás okolní společnost?
Muž4: Všichni rozumní lidé bez sugestivních názorů. Pár jedinců jsou dezinformovaní,
ale těch je málo. Většina lidí jsou v pohodě.
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7. Jaké typické situace zažíváte jako muž bez domova?
Muž4: To je podle p ístupu okolí. Ale většinou je vše v po ádku. Bohatí mě t eba
někdy vezmou na drink. Ale jen někdy asi se jim líbí, jak vyprávím různý p íběhy.
T eba nedávno mě jeden vzal a platil všechno a já se hrozně divil, že to platil. Ale oni
si ty bohatí nemusí zvyšovat na mě ego, a proto jsou na mě takový.
8. Myslíte si, že tyto situace zažíváte kvůli tomu, že jste muž?
Muž4: Nevím, možná jo.
9. Jaké jsou podle Vás stereotypy o ženách bez domova?
Muž4: Ženy jsou různé, jsou to zvláštní kategorie, lidi je berou různě. Asi jako
prostitutky. Ony to celkově mají složitější, než si někoho najdou na té ulici. Musí si to
upravit a pak jsou asi v pohodě.
10. Jaké jsou podle Vás stereotypy o mužích bez domova?
Muž4: Média dávají stereotypy.
Jaké jsou tedy přesně ty stereotypy o mužích bez domova?
Muž4: No, že smrdí, kradou, jsou hloupí, ale tak to není, hodně chlapů na ulici jsou
inteligentní. Velký problém je s médii.
Muž5
1. Jak vidíte sám sebe z pohledu muže bez domova ve své situaci?
Muž5: Složitě, jsem 3 roky na ulici, hodně se změnilo moje myšlení. Nějak jsem se
s tím smí il. Jsem hodně pil, ale s tím mi tady pomohli, tak už jsem venku a teď si
hledám brigády a čekám na azylák, ale to trvá dlouho, tak doufám, že se to zlepší. Jinak
spím často na lodi. Ono toho na mě bylo p edtím moc.
2.Jak si myslíte, že Vás vidí druzí lidé, jako muže na ulici?
Muž5: Ze začátku mám špatné zkušenosti. Někdy mě i okradli, normálně nějakej kluk,
kterýmu bylo tak 15 mě okradl. Moc dob e mě nevidí.
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3. Jak byste popsal, že Vás vnímá společnost jako muže bez domova?
Muž5: Složitě, t eba v metru mě moc nechtěj, jak se vždycky rozestoupí kolem. Ale já
se o sebe p i tom starám. Chodím sem tam k Bulharovi. Pak nemám moc problémy.
4. Co si myslíte o ženách/mužích bez domova?
Muž5: Společnost je vidí černě a já lidi, co znám, tak k nim zachovávám respekt,
hlavně k těm starším, Už jsou na ulici dlouho. P ežili to fakt dlouho na ulici. Jsou tady
pak i ti, co se nesnaží a jen čekají na smrt.
5. Vnímáte rozdílně pracovníky a pracovnice v sociálních službách?
Muž5: Když ten člověk má osobní p ístup, 2 roky docházím a nemám žádný problém
s pohlavím. Ženy jsou citlivější a od mužů jsem zatím dostal víc ešení.
6. Kdo je pro Vás okolní společnost?
Muž5: Nevnímám rozdíl, já jsem ta společnost, nikdo není horší a lepší.
7. Jaké typické situace zažíváte jako muž bez domova?
Muž5: Byl jsem na ubytovnách, na lodi a občas jsem byl i na lavičkách. Docela jsem
se nudil, musel jsem abstinovat.
8. Myslíte si, že tyto situace zažíváte kvůli tomu, že jste muž?
Muž5:Nemyslím si to.
9. Jaké jsou podle Vás stereotypy o ženách bez domova?
Muž5: Prostitutky, prodávají se, ale někdo ne, to je různé.
10. Jaké jsou podle Vás stereotypy o mužích bez domova?
Muž5: Jsou to feťáci, alkoholici, flákači. Jsou hodně závislý na drogách, alkoholu,
většina chlapů jsou ti flákači a nedbají často o zdraví.
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