
9. Přílohy 

9.1. Jak vidí azylový d ům sami jeho obyvatelé 

Paní H. 

Co je to aylový d ům? 

Bydlení v krizi, bydlení v nouzi, zastřešení, první pomoc, než se člověk rozjede dál. 

Běžný život jako jinde, jen bydlí víc lidí na jednom místě. 

V čem Vám pobyt zde m ůže pomoci? 

Rozmyslet, co člověk chce. Získáte tady čas na rozmyšlenou, abyste věděl, co dál. 

Možnost něco začít dělat. 

Co byste  zde zm ěnila? 

Je tady málo sprch a záchodů. Hodil by se další sporák a lepší zařízení kuchyně. 

Má pro vás význam, že je azyl založen k řesťany? 

Chodí za mnou pan kaplan. Můžeme zajít na faru, což je perfektní. Člověk se 

dostane do oázy klidu a pohody. Jinak to nepociťujeme. 

 

Paní J. 

Co to znamená azylový d ům? 

Po té době, co tady bydlím, je to těžké popsat. Byla jsem nejdřív vyděšená, když 

jsem slyšela možnost – půjdete do azylu. Co mám teď zkušenost – je to možnost 

vlastního prostoru, ale i sdílení prostoru s cizími lidmi. Uvědomila jsem si, že to co 

řeším já, to nejsou problémy. 

Je to jistota toho, že mám svou postel, ale i že mi druzí pomáhají poznat můj 

problém.  

Je to pomoc v poslední chvíli. 

Jak Vám pobyt zde pomáhá? 

Našla jsem sama sebe a od toho mám takový jiný rozhled. Jsem vděčná, že jsem se 

dostala až sem. 

Změnila by jste zde n ěco? 

Mě to tu vyhovuje. Lidé z venku si myslí, že tu jsme jako v koncentráku. To není 

pravda, zdejší řád mi sedí. 

 

Má pro Vás smysl, že je azyl založen k řesťany? 



Já nejsem věřící. Vnímám to tady jako pomoc bližnímu. Když to porovnám se státem, 

tak ten se o lidi tolik nepostará. Je to prostě lidský přístup, ne ten úřední.  

Víra tady není žádné násilí. Tím, že mi ji nikdo nepodsouvá, tím spíš se jí zabývám. 

Zamýšlím se nad tím, co to dává lidem. Zajímá mě i historicky. Moje matka se, když 

něco potřebovala, modlila k panence Marii. Vnímala jsem to jako alibismus. Nechci, 

aby moje dcera k tomu přistupovala stejně. Čas od času si s Leonkou čteme z Bible, 

aby už od mala měla přehled a mohla se rozhodnout. Nedávno mi řekla, že je škoda, 

že Ježíš nežije, že by pomohl spoustě lidem… Takové myšlenky řeším s duchovním. 

Já sama si myslím, že už k Bohu nemohu, protože jsem příliš špatná. 

 

Martina (10let) 

Co je to azylový d ům? 

Že třeba někdy se mamka popere s tatínkem. On jí sebere byt a nemají kde bydlet, 

pak jdou do azylového domu. 

Líbí se Ti tady? 

Líbí, fasuje se tady (pomoc z potravinové banky, pozn. autora), jsou tu divadla, 

tábory a takhle… 

Co by jsi zm ěnila? 

Body (systém trestných bodů, které dostávají rodiče za porušení řádu). A aby každý 

sám měl svůj záchod. 

Chtěla bys žít v azylovém dom ě v dosp ělosti?  

Jo, chtěla, aby si i moje děti užily těch soutěží, co tady jsou. 



9.2. Ukázka životopisu žadatele o ubytování 

 
 

 


