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1. Úvod 

 

Ve své diplomové práci bych se rád věnoval problematice rodin v nepříznivé 

sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Jedná se o lidi, kteří nemají své 

vlastní bydlení a jejichž finanční situace či příslušnost k etnické menšině jim 

neumožňuje získat nájemní bydlení, resp. jejichž možnost bydlet u příbuzných 

či přátel je vyčerpána. 

Nepůjde mi ani tak o poukázání na současnou společenskou situaci, která se 

potýká s problémem velkého množství rodin či samotných rodičů s dětmi 

bez přístřeší a jejich sociálního začleňování, ani nebudu zkoumat a hledat 

ideální formu práce s touto skupinou lidí, spíše se pokusím podívat se na tuto 

cílovou skupinu skrze jejich rodinné scénáře, nevědomé potřeby a/nebo životní 

cíle, které jim jednotlivě či ve vzájemné kombinaci výrazně ztěžují, v extrémní 

podobě i zabraňují úspěšně vyřešit jejich nepříznivou bytovou situaci.  

Jako podklad pro studium problému týkající se neschopnosti získat a udržet si 

své bydlení mi poslouží osobní zkušenosti a každodenní kontakt s těmito lidmi 

v prostředí, které jim poskytuje dočasné přístřeší, a to v azylovém domě. Jedná 

se o Azylový dům v Horních Počernicích, u jehož založení jsem byl a kde 

pracuji jedenáctým rokem jako psycholog a zástupce ředitele. 

Jelikož klienti tohoto zařízení jsou ze 70 % romské populace, bude i tato práce 

zaměřena převážně na romské etnikum. Pokusím se velmi úzkým způsobem, 

daným studiem pouze jedné skupiny lidí v jedné specifické situaci, podívat na 

romský způsob života a jejich postoj k problematice bydlení. Jsem si vědom 

určitého zkreslení a neobjektivnosti dané studiem jevů pouze v jednom 

specifickém prostředí, které je navíc ovlivněno mou aktivní účastí.  Na druhou 

stranu se jedná o studium velmi dlouhodobé a konstantní.  
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2. Metody a etnografický vzorek 

 

Pro svoji práci, zaměřenou na popis života a pochopení jejich motivace být 

klientem azylového domu, jsem zvolil metodu kvalitativního výzkumu. Jan Hendl 

tento výzkum definuje takto: „Kvalitativní výzkum je proces hledání porozumění 

založený na různých metodologických tradicích zkoumání daného sociálního 

nebo lidského problému. Výzkumník vytváří komplexní, holistický obraz, 

analyzuje různé typy textů, informuje o názorech účastníků výzkumu a provádí 

zkoumání v přirozených podmínkách.“1 

Údaje o klientech azylového domu získávám z mnoha přímých zdrojů: 

zúčastněným pozorováním, vedením rozhovorů s nimi, systematickou supervizí 

psychologů a sociálních pracovníků, jako přímý aktér sociálních situací, 

především při krizových intervencích, ale také studiem osobních karet klientů 

obsahujících anamnestické údaje a psychologickým testováním. Tyto metody 

mi umožnily popsat sledované jevy z různých stran, v neposlední řadě 

z pohledu samotných aktérů. Strávením velkého množství času v bezprostřední 

blízkosti klientů se mi podařilo shromáždit takové informace, které by 

pravděpodobně při běžném pozorování unikly. 

Dříve než se začnu podrobněji zabývat samotnými klienty azylového domu, 

popíši zařízení, které jako azylový dům slouží a které mi poskytlo nejen materiál 

k samotné diplomové práci, ale které mi umožnilo vůbec se tímto tématem 

zabývat. A možná i tak trochu paradoxně si položit otázku, jaké mají azylové 

domy smysl obecně.  

Představím tedy nyní Azylový dům v Horních Počernicích včetně všech 

programů a služeb, které nabízí. Jsem si přitom vědom určité schizofrenní 

situace, neboť nyní popíši azylový dům tak, jak je prezentován veřejnosti a 

úřadům a jak ho vidím já z pozice zástupce ředitele. V dalších kapitolách se 

naopak pokusím nahlížet na dění v azylovém domě a jeho klienty z pozice 

psychologa, který možná tento „nablýskaný" pohled trochu zpochybní. 

                                                 
1 HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace. str. 50 
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3. Středisko k řesťanské pomoci v Horních Po černicích 

 

Azylový dům pro rodiny s dětmi v Horních Počernicích je jednou ze sociálních 

služeb Střediska Křesťanské pomoci Horní Počernice (dále jen Středisko, 

SKPHOPO), které bylo zřízeno v roce 1999 Evangelickou církví metodistickou 

jako návazný projekt na práci církevního Spolku pro péči o sirotky, jež areál 

bývalého zámečku v Praze - Horních Počernicích koupil a v letech 1927 až 

1947 v něm provozoval sirotčinec. Areál zámečku byl v roce 1958 znárodněn a 

od roku 1961 využíván Středním odborným učilištěm potravinářským jako 

zázemí pro výuku, internát i praktické vyučování. V roce 1997 byl areál 

navrácen zpět Evangelické církvi metodistické, která zde v létě 1999 obnovila 

svoji diakonickou činnost.  

 
Budova zámečku koncem 20. let. 
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V samotném areálu se nachází čtyři budovy, které jsou pro snazší orientaci 

označeny písmeny A – D. Budova A je nejstarší a jedná se o vlastní bývalý 

zámeček. V jejím přízemí se nachází kuchyně (která zajišťuje obědy pro klienty 

pečovatelské služby, zaměstnance Střediska, firmy a v případě zájmu 

i pro klienty azylového domu), jídelna, sklad potravin, prádelna, dílna 

a keramická dílna. V prvním poschodí se nachází deset pokojů pro matky 

s dětmi, sociální zařízení, společná kuchyňka, sušárna a společenská místnost. 

Z oken zámecké budovy je krásný výhled na Křovinovo náměstí – nejstarší část 

obce, s kapličkou z roku 1770 a také na nevelký rybník, s množstvím ryb a 

divokých kachen. Na budovu A navazuje jednopodlažní boční křídlo, budova B, 

kde se nachází technické a administrativní zázemí organizace. Je zde také 

umístěna počítačová učebna, pokoj pro hosty, rozsáhlá knihovna a dětská 

komunitní místnost. Naproti budově A se nachází samostatně stojící budova C. 

Jedná se o přízemní stavbu určenou rodinám s dětmi. K dispozici je zde čtrnáct 

pokojů, sociální zařízení, společná kuchyňka, sušárna a společenská místnost 

využívaná též k pravidelným komunitním setkáváním. Posledním objektem je 

malá patrová budova D, která je stejně jako budova A určena samotným 

matkám s dětmi. Každé poschodí má vlastní kuchyňku a sociální zařízení, 

Sociální práce. Péče o sirotky. Počátek 30. let 
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sušárnu a společenskou místnost. Součástí areálu, který má rozlohu větší než 

11 000 m2, je park se vzrostlými stromy a travnatými plochami, na nichž se 

nachází několik hřišť pro děti, včetně fotbalového hřiště. Jsou tu také ohrady 

pro ovce, ohniště, venkovní posezení a gril. 

V současné době prochází budova A kompletní rekonstrukcí 

dle architektonického projektu, která zahrnuje výměnu střešní krytiny a úplnou 

přestavbu vnitřních prostor. Po dokončení rekonstrukce sem bude přesunuta 

administrativa z budovy B a uvolněná budova se zrekonstruuje a nově 

zkolauduje na azylové bydlení pro samotné matky s dětmi.  

 

3.1. Činnosti St řediska k řesťanské pomoci Horní Po černice 

3.1.1. Azylový d ům 

Cílovou skupinou služby Azylový dům jsou osoby pečující o dítě ve všech 

variantách. Jedná se tedy o samotné matky s dětmi, otce s dětmi, prarodiče 

či příbuzné s dětmi (pokud je mají svěřeny do své péče) a celé rodiny s dětmi. 

Zde se jedná buď o manžele, či pár druh a družka, kteří jsou rodiči dítěte. 

Do azylového domu jsou přijímáni žadatelé z celé České republiky 

a v odůvodněných případech i cizinci. 

 

Služby azylového domu tvo ří ze zákona 2
čtyři základní činnosti: 

- ubytování s maximální dobou 1 rok 

- poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy 

- pomoc při prosazování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání 

osobních záležitostí, individuální plán  

- poskytování základního sociálního poradenství.  

 

3.1.2. Sociáln ě aktiviza ční služby pro rodiny s d ětmi (SASRD)  

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou ambulantní nebo terénní 

služby poskytované rodině s dítětem, u něhož je jeho vývoj ohrožen v důsledku 

dopadů dlouhodobé krizové sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami 

                                                 
2 Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v aktuálním platném znění 
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bez pomoci překonat, a u nějž existují další rizika ohrožení jeho vývoje. Cílovou 

skupinou jsou opět rodiny s dětmi v obtížných sociálních situacích. 

 

Základní činnosti SASRD: 

- výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 

- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

- sociálně terapeutické činnosti 

- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání 

osobních záležitostí 

- poskytování základního sociálního poradenství. 

  

Metody práce SASRD: 

Sociální pracovníci v rámci služby SASRD organizují a vedou různé dětské 

programy a akce, které se konají buď pravidelně v průběhu týdne, nebo 

jednorázově při zvláštní příležitosti. Jedná se zejména o: 

- keramický kroužek 

- sportovní hry 

- dětský klub 

- hudební klub 

- dětská komunita 

- doučování 

- dětský den 

- vánoční besídka 

- mikulášská nadílka 

- letní tábor. 

V rámci služby SASRD mohou klienti SASRD využívat další tyto služby: 

 

• Klub pro rodi če s dětmi  

Klub probíhá jednou týdně pod vedením programového vedoucího. V klubu se 

rodiče a děti učí organizovat hry, výlety, sportovní aktivity atd. Klub reaguje 

na zjištění pracovníků, že rodiče si s dětmi nechtějí či neumějí hrát (děti jsou 

pak vystaveny nebezpečí úrazů apod.). Klub pro rodiče s dětmi se postupně 
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profiluje v jakési „svépomocné setkávání rodičů“, jehož cílem je vzájemné 

předávání a sdílení zkušeností s výchovou a péčí o děti aj. mezi rodiči. V rámci 

klubu spolupracuje s rodiči a dětmi sociální pracovník, který v rámci 

pravidelných setkávání seznamuje rodiče s organizováním her pro děti 

přiměřených danému věku, s možnostmi využití volného času (např. nabídka 

bezplatných dětských kroužků a programů, bezplatná zařízení pro trávení 

volného času apod., možnosti vyřízení bezplatného vstupu do ZOO, na plavání 

apod.), se sítí sociálních a jiných služeb, pomáhá s přípravou na vstup dítěte 

do mateřské, základní či střední školy, ukazuje, jak se věnovat předškolním a 

školním dětem a probírá s nimi mnohá další témata. Pozornost je věnována 

také podpoře a nácviku rodičovského chování včetně vedení hospodaření 

a udržování domácnosti, podpoře a nácviku sociálních kompetencí při jednání 

na úřadech, školách, školských zařízeních apod. Velká pozornost je rovněž 

věnována poradenství výchovných problémů dětí klientů (šikana, závislosti). 

 

• Poradenství výchovných problém ů dětí klient ů (šikana, závislosti) 

Místní psycholog a sociální pracovníci ve spolupráci s rodiči dětí, školskými 

zařízeními či jinými institucemi, řeší případné podezření ze šikany, záškoláctví, 

zanedbávání povinné školní docházky, případně jiné výchovné problémy. 

SKPHOPO úzce spolupracuje s preventivními organizacemi, jako je občanské 

sdružení LATA a JAHODA.  

Sociální pracovníci dbají na to, aby byla dodržována povinná školní docházka 

dětí, aby rodiče se svými dětmi absolvovali pravidelné lékařské prohlídky a dbali 

o smysluplné využití volného času svých dětí.  

 

• Práce s dosp ělými 

Se všemi dospělými klienty je vypracován individuální plán, který doprovází 

uživatele po celou dobu poskytování služby. Sociální pracovník zjišťuje 

uživatelovy potřeby a cíle, sleduje jeho začlenění do života komunity, pomáhá 

mu hledat optimální řešení jeho sociální, převážně však bytové situace. 

Uživateli se také dostává pomoci při jednáních s úřady – při zajišťování dávek 

státní sociální pomoci, bydlení, zaměstnání apod. Individuální plán se realizuje 

ve spolupráci s různými zařízeními a institucemi. Například, zanedbávají-li 
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rodiče lékařskou péči u svých dětí, řeší se situace ve spolupráci s dětským 

lékařem, zanedbávání školní docházky, ve spolupráci se školou atd. Uživatelé 

jsou upozorňováni na mezní důsledky svého jednání. 

Do služby SASRD patří i intenzivnější práce s dospělými, kteří mají problémy 

se zvládáním základních rodičovských činností, či s těmi rodinami, kde je vývoj 

dětí ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobé krizové sociální situace, kterou 

rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat, a kde existují další rizika ohrožení 

jeho vývoje. Tato intenzivnější práce má podobu individuální asistence, 

spočívající v podpoře a nácviku žádoucího rodičovského chování včetně vedení 

hospodaření a udržování domácnosti, případně podpoře a nácviku sociálních 

kompetencí při jednáních na úřadech, školách, školských zařízeních atp. 

 

• Pracovní terapie – trénink a získávání pracovních d ovedností 

Uživatelé, jež jsou zároveň uživateli služby azylového domu SKP HOPO, jsou 

vedeni k pracovním aktivitám. Mohou se podílet na údržbě zahradního areálu 

bezprostředně navazujícího na ubytovací prostory, na pomocných pracích 

v kuchyni, jídelně apod. K pracovním aktivitám patří rovněž různé pochůzky 

za účelem zajištění chodu Střediska (drobné nákupy kancelářského materiálu, 

odesílání dopisů). Tato nabídka umožňuje uživatelům vyhledávat si práci 

přiměřenou jejich schopnostem a zájmům. Práci zadává a kontroluje vedoucí 

pracovní terapie, může ji však podle potřeby zadat a zkontrolovat kdokoli 

ze zaměstnanců Střediska. Uživatelé odpovídají za odvedenou práci a sami si 

vedou pracovní výkazy, kam zaznamenávají druh a množství odvedené práce. 

Odvedenou práci jim pak zadavatel stvrdí svým podpisem.  

 

3.1.3. Psychologické poradenství, diagnostika 

Klienti Střediska křesťanské pomoci mohou využít služeb psychologa, který je 

pro ně bezplatně k dispozici. Klienti SKPHOPO se v rámci představení služeb, 

které jim azylový dům poskytuje, účastní v průběhu 1 až 2 měsíců vstupní 

konzultace (která může být ve spolupráci se sociálními pracovníky domluvena 

již při vstupních pohovorech) s psychologem Střediska. V polovině jejich 
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pobytu, tj. 6. – 7. měsíc, se s nimi psycholog domluví na další, průběžné 

konzultaci. 

Na základě spolupráce a doporučení sociálních pracovníků či po individuální 

domluvě mohou klienti navíc využívat ještě tyto formy spolupráce: 

• Krizová intervence  – zaměřena na problémy, které jsou v dané chvíli 

akutní, nejzřetelnější, nejpotřebnější (časový rámec: 1 – 3 sezení) 

• Emergentní psychoterapie  – prvky krizové intervence s prvky 

psychoterapie  (časový rámec: 6 sezení) 

• Krátkodobá psychoterapie  – spolupráce na vyřešení nebo alespoň 

zmírnění ohraničeného problému uživatele (časový rámec: 20 sezení) 

• Skupinová terapie  – podpůrná psychoterapie svépomocných, tématicky 

zaměřených skupin (časový rámec: 10 – 20 sezení). 

 

3.1.4. Duchovenská služba 

SKP HOPO poskytuje zájemcům také duchovenskou službu (služba slovem, 

křty, svatby, pohřby, večeře Páně, přijímání do členství církve apod.), jejímž 

garantem je Evangelická církev metodistická. Vážní zájemci o křesťanskou víru 

jsou zváni na bohoslužby ECM, které se konají na faře přímo sousedící 

s areálem SKP HOPO, případně do dalších farností.  

 

 

3.2. Specifika azylového domu v Horních Po černicích 

Nyní, kdy jsem již popsal azylový dům, měl bych upozornit na pár specifik, která 

činí "hornopočernický azylák" jiným ve srovnání s ostatními azylovými domy 

v Praze, potažmo v České republice. Tato specifika jsou pro mé studium lidí 

bez přístřeší, myslím, velmi důležitá. Jedná se o:  

• azylový dům pro rodiny s dětmi 

• azylový dům otevřeného typu s volným režimem 

• rozsáhlost areálu 

• komunitní práce s klienty. 
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• Azylový d ům pro rodiny s d ětmi 

Azylový dům v rámci Střediska křesťanské pomoci není určen pouze samotným 

matkám s dětmi, jak bývá u podobných zařízení běžné, ale jedná se o azylový 

dům otevřený i pro samotné muže s dětmi a/nebo pro celé rodiny. Takovýchto 

azylových domů je v České republice výrazná menšina. Ve skutečnosti jde   dva 

azylové domy v Praze, které ubytovávají celé rodiny. Jeden z nich je na 

Černém Mostě (provozovatelem je hlavní město Praha a vedoucím zařízení je 

bývalá zaměstnankyně SKP HOPO), ten však není zaměřen komunitně, jedná 

se o samostatné bytové jednotky. Druhý je malý azylový dům na Praze 6 a svojí 

kapacitou slouží pouze pro klienty z této městské části. Jedná se tedy spíše 

o krizové bydlení.  

Azylový dům, v němž jsou ubytovány jak samotné matky s dětmi, tak i celé 

rodiny, vyžaduje specifický způsob práce s klienty, neboť každá z těchto 

cílových skupin má jinou představu o způsobu bydlení v azylovém domě 

a každá z nich vyžaduje jiný přístup sociálních pracovníků. Ve chvíli, kdy jsou 

tyto rozdílné skupiny klientů umístěny spolu v jednom azylovém domě, přichází 

spousta problémů ve společném soužití. Z tohoto důvodu byly samotné matky 

ubytovány na jiné budově než celé rodiny. Dokonce společné soužití mužů 

a žen na jedné budově nečiní takové problémy jako samotná žena či muž 

na budově, kde jsou rodiny. Je to způsobeno tím, že samotný muž či žena 

vědomě či nevědomě hledá ve svém okolí potenciálního partnera. A zatímco 

tito jednotliví rodiče jsou po celý den na budově, neboť se starají o děti, partner 

od rodiny chodí do práce a nechává svoji partnerku na budově „bez dozoru“. 

Tyto okolnosti velmi často vyvolávají žárlivé scény. O tom, že se kolikrát nemusí 

jednat pouze o neadekvátní žárlivost, ale o skutečnou nevěru, svědčí i 

prohlášení jednoho z otců, který jako svoji motivaci vstupu do azylového domu 

uvedl i nalezení partnerky.  

Bohužel, opotřebovanost budov v areálu SKP HOPO dosáhla takového stavu, 

že jsme byli nuceni v tomto roce začít s komplexní rekonstrukcí. Z tohoto 

důvodu jsme museli samotné matky z budovy A přesunout do budovy C, která 

doposud patřila pouze celým rodinám. Naše teoretické obavy o problémovém 

soužití se nám potvrdili v praxi. Zvýšil se počet i vážnost konfliktů mezi klienty 
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a sociální pracovníci se nyní musí více pohybovat na budově s klienty a hasit již 

v počátcích případné ohniska konfliktů. 

 

• Azylový d ům otev řeného typu 

Azylovým domem otevřeného typu jsem definoval skutečnost, kdy klienti mají 

volný režim z hlediska příchodu a odchodu, tzn. nikdo nekontroluje v kolik hodin 

a kdo přichází či odchází, není stanoven budíček ani večerka a klienty mohou 

navštěvovat rodinní příslušníci, přátelé či známí. Návštěvy je potřeba nahlásit, 

nicméně návštěvníci mohou klienta navštívit přímo na jeho pokoji. Volný pohyb 

návštěv je náročný z organizačního i bezpečnostního hlediska, neboť je větší 

nebezpečí konfliktů mezi klienty i případných krádeží na budovách. Na druhou 

stranu, resp. z mého studijního hlediska mají volné návštěvy výhodu 

přirozenějšího pozorování širších rodinných vazeb a samotných interakcí 

mezi klienty a jejich příbuznými či známými. 

 

• Areál 

Rozlehlost areálu a relativně vysoká kapacita lůžek je dalším výrazným znakem 

tohoto azylového domu, neboť umožňuje ubytovat i početné rodiny. Dá se říci, 

že kapacita samotného areálu je podstatně větší než kapacita jednotlivých 

budov. Rozlehlost a členění areálu poskytuje klientům dostatek prostoru 

v případě potřeby uniknout z dosahu ostatních klientů a zajistit si tak alespoň 

na chvíli určité soukromí. Jsou zde rozsáhlé možnosti různých sportovních či 

dětských aktivit. Součástí areálu jsou vzrostlé stromy i travnaté plochy, je zde 

také vyčleněná obora pro ovce. Klienti zde tedy mohou relaxovat, sportovat 

nebo třeba s dětmi chodit krmit ovce. 
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• Socioterapeutická komunita 

Posledním výše uvedeným specifikem azylového domu, který bych rád 

vyzdvihl, jsou již deset let trvající pravidelná setkávání komunity, jejíž členové 

jsou všichni obyvatelé azylového domu. Tato komunitní setkávání klientů 

společně s pracovníky Střediska mají veliký podíl na současném provozním 

řádu azylového domu. Zejména v prvních letech provozu Střediska se 

Centrum areálu SKP HOPO. Vlevo administrativní budova B, v pozadí 
budova A pro samotné matky. 

Fotbalové hřiště. Vpravo ohrada pro ovce. 
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na komunitě vytvářela a stanovovala pravidla pro fungování azylového domu. 

Velká většina nyní již zažitých norem vznikala a byla navrhována, posuzována, 

kritizována a následně upravována samotnými klienty. Uživatelé tak svojí 

aktivní účastí přebírají zodpovědnost za kvalitu svého, byť dočasného bydlení. 

Socioterapeutická komunita je také živou kronikou azylového domu, neboť 

klienti přicházejí a odcházejí průběžně, tudíž vždy je zachována kontinuita 

společného života klientů. Služebně starší klienti si pamatují, jaké to bylo před 

rokem, co se schvalovalo a proč, a předávají to klientům novým. Jednou za čas 

tuto paměť oživí klienti přicházející na opakovaný pobyt. Takovým klasickým 

příkladem skupinové paměti je vánoční komunita, kterou každý klient z principu 

pobytu jednoho roku absolvuje pouze jednou, ale v prosinci všichni klienti vědí, 

jak taková komunita bude probíhat, co se bude dít a jak se mohou zapojit. 



   

 17

4. Klienti azylového domu 

 

Klienty azylového domu jsou, jak jsem již uvedl výše, lidé bez přístřeší. Bylo by 

však chybné si představovat, že se jedná o bezdomovce v úzkém slova smyslu, 

tj. o lidi, kteří žijí na ulici, spí pod mostem a jejich dětem slouží jako dětská 

postýlka krabice od bot. Lidí, kteří přicházejí žádat o ubytování přímo z ulice, je 

skutečné minimum (např. v roce 2010 se jednalo o 4 klienty). Pokud se někdo 

takový vyskytne, jedná se zpravidla o mladý pár, žijící např. ve „squattu“, kdy 

partnerka nečekaně otěhotněla a bez prokázaného bydlení by jejich dítě bylo 

umístěno v ústavu. V současné době většina klientů žádajících o azylové 

bydlení přichází na podnět či doporučení svých sociálních pracovníků 

ze sociálního odboru v místě svého trvalého bydliště. Spolupráce klienta s tímto 

sociálním pracovníkem je koneckonců i jednou z podmínek přijetí do azylového 

domu, neboť je nutná koordinace sociálních pracovníků azylového domu a 

sociálních pracovníků jednotlivých úseků odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

(OSVZ) při řešení konkrétních potížích klienta. Druhou nejčastější a stále se 

zvětšující skupinou jsou klienti, kteří přicházejí žádat o ubytování buď na 

základě doporučení svých známých, kteří již tímto azylovým domem prošli, 

nebo ti, kteří sami s ním mají osobní zkušenost. Jak bylo popsáno výše, 

klientem azylového domu SKPHOPO se mohou stát všichni, kteří mají ve své 

péči dítě nebo děti. Pojďme se na ně podívat podrobněji. 

 

• Samotné matky 

Samotné matky lze rozdělit zhruba do dvou kategorií. Jedná se buď o mladé 

ženy, které mají jedno malé dítě, případně své první čekají, nebo o zkušené 

matky s několika dětmi.  

Mladé matky s jedním dítětem většinou přicházejí z primárních rodin, z bytů, 

kde kromě rodičů bydlí i jejich sourozenci s partnery a další přírůstek by se tam 

již zkrátka nevešel. Azylový dům pak funguje jako „startovací bydlení“, případně 

jako nástroj tlaku na sociální úřad. Ještě před několika lety byl pobyt v azylovém 

domě podmínkou získání sociálního bytu, což v současnosti již neplatí, a to 
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hlavně z toho důvodu, že žádné sociální byty k dispozici nejsou. Otcové těchto 

dětí jsou buď neznámí, nebo jsou hodně mladí a nedokáží se o svoji partnerku 

a dítě postarat.  

Pro zkušené matky není pobyt v azylovém domě nic nového, za svoji „kariéru“ 

jich již hodně vystřídaly a tento je pro ně možností jak být po delší době opět 

s partnerem. Do azylového domu však nastupují sami, neboť partner nemá 

práci, a tudíž ani peníze, případně je ve výkonu trestu. Není výjimkou, že 

partner či manžel do azylového domu nenastoupí z důvodu pro něj 

neakceptovatelných podmínek vyplývajících z provozního řádu, tj. zákaz 

alkoholu obecně a kouření na budově. Raději si zaplatí nedalekou ubytovnu a 

svoji rodinu chodí navštěvovat, eventuálně se pokusí přespávat v azylovém 

domě načerno.  

 

• Samotní otcové 

Samotných otců majících ve své péči dítě či děti je velmi málo (např. v roce 

2010 pouze dva). V komunitě jsou celkem oblíbení, zvláště samotnými 

matkami, které si je hýčkají a pomáhají jim s výchovou dětí. Naopak velmi 

nedůvěřivý postoj k nim zaujímají manželé a partneři z kompletních rodin. 

Na jednu stranu žárlivě střeží své partnerky a na druhou jim závidí pozornost 

ostatních žen. Určitou shovívavost mohou tito otcové najít i u sociálních 

pracovnic, které oceňují jejich rozhodnutí starat se sami o děti. Nutno říci, že 

jsou si tito muži své atraktivity velmi vědomi a bezostyšně jí využívají. Také 

většinou netrvá moc dlouho a některá ze samotných matek se jich ujme a 

přivlastní si jej. V některých případech se klienti skutečně dají dohromady a 

zbytek pobytu pak chtějí strávit společně na pokoji určené celým rodinám. 

Doposud jsme v příležitostném kontaktu s jedněmi klienty, kteří se asi před 

třemi lety v azylovém domě seznámili a nyní spolu žijí v pronajatém bytě.    

Pokud se k nám již dostanou otcové, které mají dítě svěřeno do své péče, 

většinou se jedná o muže, kteří výchovu svých dětí zvládají vcelku dobře a 

rozhodně nejsou horšími rodiči než matky.  
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• Kompletní rodiny 

Celé rodiny žádající o pobyt v azylovém domě přicházejí většinou 

na doporučení svých známých, kteří zde již někdy bydleli. Z velké části se jedná 

o manžele či partnery, kteří chtějí být spolu a společně vychovávat děti. 

Doposud bydleli u rodičů a po zjištění, že někde existuje azylový dům, který 

přijímá i muže, uvolňují prostor pro ostatní příbuzné. Druhou skupinu tvoří 

rodiny přicházející z nájemního bydlení, které nezvládaly platit, nebo jim bylo 

ukončeno, neboť se objevil lepší nájemník (rozuměj „bílý“). Tyto rodiny většinou 

dobře fungují, otec chodí do práce, matka se stará o děti a celkově nepotřebují 

žádnou větší pomoc. V rámci komunity jsou stabilní, se sociálními pracovníky 

velmi dobře spolupracují. Takovéto rodiny často spolupracují i spolu navzájem 

a společně udržují na budově pořádek. Na společných komunitách pak 

zastupují zájmy ostatních a snaží se jejich požadavky prosadit u vedení. Pobyt 

v azylovém domě jim nevadí, možná by se dalo říci, že jim i vyhovuje a vůbec 

by se nezlobili, kdyby doba pobytu nebyla omezena jedním rokem. O jejich 

spokojenosti s životem v azylovém domě svědčí i množící se žádosti 

o opakovaný pobyt. Počet těchto žádostí každým rokem narůstá a pokud 

s danou rodinou nebyl při minulém pobytu žádný větší problém, na opakovaný 

pobyt jsou přijímáni. Podmínkou je však minimálně roční pauza. Tu rodiny 

překlenou různě, asi největší část se vrací k primární rodině, někteří zkusí opět 

najít nájemní bydlení, při nejhorším se rozdělí, matka s dětmi odejde do jiného 

azylového domu a otec na ubytovnu. Asi nejvíce překvapujícím zjištěním byla 

skutečnost, že se tyto rodiny (z velké většiny romské) chtějí vrátit do azylového 

domu i přesto, že mají relativně kde bydlet. V této chvíli evidujeme žádosti 

rodin, které se hlásí potřetí. Jinými slovy to znamená, že tyto rodiny v průběhu 

10 let prošly kolečkem od primární rodiny přes nájemní bydlení až po azylový 

dům, a to všechno si v různém pořadí zopakovaly třikrát. Někteří z nich mají 

dokonce i zkušenost s vlastním bydlením v sociálním bytě, který nezvládli platit. 

Neznamená to, že by tyto rodiny byly nějakým jiným způsobem nefunkční. 

Rodiče pracují, děti chodí do školy a společně fungují, jen jim je v azylovém 

domě dobře. 
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Kladu si otázku, zdali se jedná o obecný jev a azylové bydlení je pro určitou 

skupinu lidí tak atraktivní, nebo se jedná o „z nouze ctnost“ a prostě nemají 

jinou možnost, či se jednoduše jedná o náhodu. Ověřit tuto hypotézu je velmi 

problematické, neboť azylových domů podobného typu je velmi málo. Dle mých 

informací mají obdobnou zkušenost v azylovém domě na Černém Mostě, i když 

jejich zkušenost není nijak dlouhá, neboť v této podobě fungují teprve od ledna 

2010. Na opakovaný pobyt jsme přijali i samotné matky s dětmi (jednu již 

dokonce potřetí), ale u nich se většinou jedná o nutnou potřebu, neboť skutečně 

nemají kam jít a jejich „kolečko“ se skládá z postupných pobytů v různých 

azylových domech po celé České republice. 

 

• Těhotné ženy 

Další skupinou klientů, i když ne početnou, jsou těhotné ženy. Jsou to jediní 

klienti, kteří nemusí splnit podmínku mít dítě ve své péči. Samozřejmě jde o 

dočasnou situaci, neboť tyto ženy přijímáme maximálně měsíc před porodem. 

V azylovém domě se pak připravují na porod a následnou péči o novorozeně. 

Nastávající matky a následný porod nejsou v azylovém domě nic výjimečného, 

avšak většinou se jedná o matky, které již dítě mají.   

Naopak velmi častým jevem, s kterým se zde můžeme setkat, je velmi rychlé 

otěhotnění klientky po přijetí do azylového domu. Jeden, max. dva měsíce 

od počátku ubytování se přicházejí tyto klientky sociálním pracovníkům 

pochlubit s radostnou novinou, že čekají miminko. Jakoby azylový dům, v jejich 

pojetí, sliboval určitou jistotu a stabilitu pro počátek dalšího života. A to i přes to, 

že při maximální délce pobytu jeden rok jim pak po narození dítěte zbývá třeba 

pouze měsíc do odchodu. Zajímavostí je, že neotěhotní pouze klientky, které 

zde mají partnery, ale velmi často i samotné matky, a to i přes to, že při nástupu 

uváděly, že žádného partnera nemají.  

Narození dítěte je pro celou komunitu sledovanou událostí, která přináší do 

stereotypu života na budově vítané rozptýlení. Zkušené matky prvorodičkám 

pomáhají a celkově hlídají, zdali má novorozené dítě vše, co potřebuje. 

Ukázkovým případem komunitního dozoru je nedávná situace, kdy jedna mladá 

matka utratila veškeré peníze za zbytečně drahou výbavu pro novorozeně a 
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pak již neměla na jídlo. Jakmile spolubydlící zjistili, že dítě by mohlo být 

nedostatečně krmené, okamžitě zasáhli, koupili matce novorozeneckou výživu 

a pak pravidelně kontrolovali, zdali je dítě nakrmeno. Samozřejmě, že toto 

kontrolují i sociální pracovníci, ale tu praktickou okamžitou pomoc obstarávají 

spoluklientky. Na těchto situacích je pak dobře vidět, jak velký význam 

komunitní způsob života pro tyto mladé a nezkušené matky má, neboť tyto 

matky většinou svoji primární rodinu nemají, nebo s ní mají špatné vztahy a 

tudíž nemohou čerpat pomoc a zkušenosti s výchovou dětí od svých rodičů. 

V rámci života v komunitě mohou sledovat, jak se zkušenější matky starají 

o své děti, jak jim vaří, jak je koupou apod. Toto učení nápodobou a takto 

nabyté dovednosti jsou pro ně určitě daleko přínosnější než „umělá pomoc 

z venku“ skrze sociální pracovnice azylového domu či OSPODu.  

 

4.1. Socioterapeutická komunita klient ů azylového domu 

Rád bych se podrobněji podíval na způsob života těchto osob bez domova 

v prostředí azylového domu. Na jedné straně máme azylový dům, který má 

určitá pravidla a systém práce daný standardy kvality tak, jak je vyžaduje zákon 

o sociálních službách, dále sociální pracovníky pracující v souladu 

s metodikami, které jsou přesně popsány, a na druhé straně příjemce těchto 

služeb, kteří v azylovém domě normálně žijí, tzn. spí, vaří, uklízí, odpočívají, 

starají se o děti, seznamují se, milují se, vytvářejí sociální vazby s ostatními 

obyvateli, dohadují se, kooperují apod., a to vše musí "zabalit" do takového 

obrazu, aby byl pro pracovníky azylového domu akceptovatelný. Ti samozřejmě 

disponují určitou představou, co je pro uživatele dobré, co všechno a jak by měli 

dělat, jak by se měli chovat k nim, k dětem, k sobě navzájem, a pomocí 

ubytovacího řádu, který vyjmenovává pravidla, práva a povinnosti, se snaží tyto 

své představy aplikovat.  

Není třeba připomínat, že tento tlak zvenčí velmi často naráží na větší či menší 

odpor ubytovaných. Otázkou zůstává, zdali je tento odpor způsoben 

„neumětelstvím" či neschopností klientů vykonávat, plnit a dodržovat úkony, 

které jsou po nich vyžadovány, nebo se jedná o odpor, který má svoji 

hodnotu sám o sob ě, přičemž pot řeba nebýt úpln ě konformní s „vedením“ 
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je pro život v azylovém dom ě stejn ě důležitá jako pot řeba být s ostatními 

spolubydlícími zadob ře. 

K dodržování stanovených pravidel pomáhá i systém socioterapeutické 

komunity včetně spolusprávy a bodovacího systému, jenž dává sociálním 

pracovníkům moc „odměňovat“ případné odchylky od těchto dohodnutých 

pravidel.  

 

4.1.1. Klientská komunita 

Podle encyklopedického slovníku je komunita společenství, seskupení lidí se 

společnými zájmy a stejnými cíli. Existence problému, řešení bytové otázky, což 

je aktuální pro klienty azylu, umožňuje využití komunity jako zdroje žádoucích 

změn.  

Základním předpokladem pro bydlení v azylovém domě v SKP HOPO by měla 

být snaha klientů řešit svoji tíživou situaci. Přejít od závislosti na sociální pomoci 

k nezávislosti, k osobní zodpovědnosti za svůj život. Ve zdůvodnění pobytu 

v azylu se velmi často vyskytuje pasivní postoj klientů k řešení jejich situace – 

doufají, že někdo (stát, církev, sociální pracovníci, azyl, nový partner atd.) jejich 

problémovou situaci vyřeší. Klientská komunita se jako jedna z metod sociální 

pomoci zaměřuje na podporu sil jednotlivců v komunitě žijících. Cílem práce 

v jednotlivých komunitách na jednotlivých budovách (matky s dětmi a rodiny 

s dětmi) je vytváření takových situací, aby se klienti učili novým vzorcům 

chování. V podmínkách azylového domu v Horních Počernicích jde o tendenci 

co nejvíce zapojovat klienty do rozhodování, řešení problémů a konfliktů, které 

vznikají na jednotlivých budovách, případně ovlivňování pravidel a podmínek 

pobytu v azylu.  

V průběhu let se pravidla klientské komunity různě měnila, většinou v závislosti 

na konkrétních situacích. Jeden čas měli klienti každé budovy své komunitní 

setkání na jednotlivých budovách a řešili zde pouze své problémy. V posledních 

letech se však schází pouze jedna komunita společná pro všechny klienty 

azylového domu. 

Jaké jsou tedy nejdůležitější principy komunitní práce: 
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• Princip sebeur čení 

Vycházíme z toho, že klienti mají sami největší předpoklady určovat, co chtějí 

a potřebují. Provozní problémy řeší prostřednictvím voleného spolusprávce, 

který komunikuje s vedením azylu na pravidelných poradách. Na komunitách 

mají klienti možnost řešit vztahové problémy, které společným soužitím vznikají, 

případně formulovat cíle, kterých chtějí dosáhnout. Každý klient se stane 

alespoň jednou během pobytu v azylovém domě spolusprávcem budovy a vede 

společnou komunitu. Je to velká výzva a zkušenost pro ty, kteří mají problémy 

se samostatností, organizací a nedostatečnými kompetencemi. Klienti se učí 

vést skupinu, řešit konflikty, přebírat odpovědnost za přijatá rozhodnutí. 

 

• Princip svépomoci 

Klienti jsou vedeni k přebírání zodpovědnosti za svůj život a jeho kvalitu. 

Jednotlivé úspěchy klientů se oceňují pochvalou, potleskem. Samostatné řešení 

problémů spojených s komunitou je také promítnuto do hodnocení 

nejužitečnějšího člena komunity. Klienti mají k dispozici finanční fond, do něhož 

určitým podílem přispívá jak vedení Střediska, tak i samotní členové komunity. 

Klienti si o využití financí rozhodují samostatně ústní domluvou či hlasováním. 

 

• Princip úplné komunity 

Vycházejíc z tohoto principu se usiluje o to, aby se nečinily rozdíly mezi lidmi 

na základě jejich věku, náboženského vyznání, barvy pleti či jejich sociálního 

postavení. Naplňování tohoto principu, i když není formální, není jednoduché. 

Vzhledem k tomu, že klientelu azylu tvoří z velké části romská populace, jsou 

na společných komunitách řešeny také projevy rasové nesnášenlivosti. Nutně 

nemusí jít o důsledky předsudků mezi Romy a neRomy, ale také o konflikty 

v rámci romské populace, kde je znát určitá hierarchie (tzv. lepší a horší 

Romové). 

Podle aktuální situace jsou na komunity zařazovány tematické přednášky, 

společné projekty pro klienty azylového domu atp.  
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• Princip institu ční vst řícnosti 

Středisko křesťanské pomoci Horní Počernice je zaměřeno na klienta. Služby 

vytváří a přizpůsobuje z velké části podle potřeb a zájmů komunity. Sociální 

pracovníci azylového domu velmi často narážejí na nenaplněná očekávání 

klientů, kteří vnímají azyl jako křesťanskou službu, zástupce státu, jenž má 

povinnost obtížné situace klientů vyřešit. Nutnost přizpůsobit se normám 

azylového domu naráží na percepci azylu jako vězení. Příkladem extrémního 

postoje a frustrace může být písemné vyjádření klientky o poměrech azylu, v 

němž nešetří přirovnáními jako otrocké práce, využívání lidí v nouzi, systém, 

kde vládne zlo, šikana atd.  

Práce s komunitou je zaměřena primárně na proces a sekundárně na výsledek. 

Cílem jsou změny v sebevědomí, znalostech, dovednostech a také v postojích. 

Práce ve skupině ovlivňuje pohled na svět, na své role v životě, je to proces 

růstu. U některých klientů to může být traumatické. Proto se snažíme tyto 

problémy rozpoznat a domluvit klientům terapeutickou pomoc formou 

individuální psychoterapie, případně skupinové psychoterapie. 

 

4.1.2. Oficiální pravidla komunity 3  

Nyní budu opět na chvíli vystupovat jako člen vedení azylového domu a popíši 

zde oficiální pravidla komunity tak, jak se vytvářela v průběhu uplynulých deseti 

let a jak jsou nyní popsána v provozní metodice azylového domu: 

Komunita je pravidelné společné setkání zástupců vedení SKP HOPO, 

sociálních pracovníků a uživatelů služeb azylového domu, tj. všech 

ubytovaných klientů. Každý uživatel je povinen účastnit se v určeném termínu 

setkání komunity. Neúčast omlouvá komunita pouze ze závažných důvodů 

(prokázaná nemoc uživatele nebo dítěte, pracovní směna a u matek období 

šestinedělí). V případě zaměstnání či dlouhodobějšího pobytu mimo SKP 

HOPO je jedenkrát měsíčně přítomnost na komunitě povinná. Pokud se 

ze zdravotních či jiných závažných osobních překážek nemůže uživatel setkání 

komunity zúčastnit, musí se předem omluvit a nahlásit to kmenovému 

sociálnímu pracovníkovi. Zdravotní potíže musí být vždy písemně potvrzeny 

                                                 
3 Metodika Azylového domu SKPHOPO 
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lékařem. Jestliže má uživatel neomluvenou neúčast na komunitě, jsou mu 

přiděleny záporné body do bodového hodnocení a k této skutečnosti je 

přihlédnuto při hodnocení uživatele. 

Z řad uživatelů je volena tříčlenná spoluspráva jako pomocný orgán vedení 

SKP HOPO. Spolusprávci zodpovídají za svěřenou ubytovací část 

a na komunitě hlásí nepřítomnost ostatních uživatelů.  

Komunita se obvykle koná v budově C, ve společenské místnosti.  

V době komunity jsou děti na dětské komunitě, která se koná v budově B 

v herně, případně v učebně PC nebo v letním období venku. Osoby nad 16 let 

věku mají povinnost účastnit se komunity pro dospělé. 

Na komunitu docházejí kromě vedoucího služby, sociálního pracovníka, 

psychologa i další pracovníci SKP HOPO, a proto je vytvořen harmonogram 

komunit. Na každého sociálního pracovníka azylového domu vychází povinná 

účast na komunitě přibližně jednou za dva měsíce. Tento pracovník učiní 

z komunity zápis, do kterého zapisuje omluvenou či neomluvenou účast 

uživatelů na komunitě, předává vzkazy od pracovníků SKP HOPO a zapisuje 

téma, které se probíralo na komunitě. Tento zápis uloží pracovník do připravené 

složky komunity s určeným datem. Složka komunity je uložena na vnitřním 

serveru SKP HOPO. Do této složky mohou ostatní pracovníci SKP HOPO 

zapisovat sdělení, vzkazy, či připomínky, která se sdělí při následné komunitě 

uživatelům. 

Pravidelně každý druhý týden v měsíci dochází na komunitu pracovníci 

z technického úseku, každý třetí týden v měsíci se koná vzdělávací přednáška 

pro uživatele služby a vždy poslední týden v měsíci je hodnotící komunita, kde 

se vyhodnocují a předávají jednotlivé funkce, práce a odpovědnosti: 

komunita: 1. týden – volné téma podle potřeb a klimatu komunity 

                   2. týden – technický úsek 

                   3. týden – vzdělávací komunita 

                   4. týden – hodnotící komunita 

Oblasti, které jsou uživateli, zástupci vedení SKP HOPO a sociálními 

pracovníky společně hodnoceny na tzv. hodnotících komunitách jsou tyto: 
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• Nejužite čnější člen komunity. 

Člen je komunitou vybírán, navrhován a schvalován. Dotyčný dostává +5 bodů 

do bodového hodnocení v rámci služby SASRD. Zohledňuje se celková 

prospěšnost uživatele pro celou komunitu. Je dobré, aby se jím například 

nestával automaticky pouze ten člověk, který má na starosti pračky v daném 

měsíci apod. 

 

• Nejméně užite čný člen komunity. 

Člen je komunitou vybírán, navrhován a schvalován. Nemusí být samozřejmě 

vždy za dané období zvolen. Dotyčný dostává –5 bodů do bodového hodnocení 

v rámci služby SASRD. Je dobré odlišit, zda se dané ohodnocení týká 

okolnosti, vztahující se k celkovému neprospěchu či újmě komunity. Odlišení 

výše zmíněné volby „nejméně užitečného člena komunity“ od porušování 

Provozního řádu SKP HOPO (které je ošetřeno v rámci služby SASRD 

trestnými body v bodovací tabulce) je dobré brát v úvahu (kouření, porušování 

návštěvního řádu, konzumace alkoholu….). Ve skutečnosti se nejméně užitečný 

člen komunity navrhoval za celou dobu fungování Střediska jen několikrát, a to 

až tehdy, kdy dotyčný jedinec štval ostatní tak hodně, že přestala fungovat jinak 

neprůstřelná klientská solidarita. Ve většině případů se jednalo o natolik 

problémového klienta (např. kradl ostatním věci), že mu byl ukončen sociálními 

pracovníky pobyt dříve, než ho mohla komunita ohodnotit zápornými body.  

 

• Zhodnocení úklidu na blocích, pra čky, popelnice, úklid kolem 

budovy 

Úklid za dané období je posouzen komunitou, schválen komunitou a vedoucím 

komunity z řady přítomných pracovníků SKP HOPO. Hodnocení úklidu se 

provádí na všech budovách azylového domu (budova A, C, D). Na komunitě se 

zhodnotí kvalita úklidu. Na komunitě se úklid předává (týdenní cyklus).  

 

• Zápisy z komunit 

Je vybrán uživatel, který zhotoví zápis z komunity. Zápisy a jejich kvalita je 

zhodnocena a bodově oceněna vedoucími komunity z řad pracovníků SKP 

HOPO. Je možné neomezovat období „zapisování“ pouze na měsíc. Za zápisy 



   

 27

odevzdané včas a srozumitelné, aktuálně visící na jednotlivých blocích může 

být uživatel ohodnocen až +5 body za měsíc do bodového hodnocení v rámci 

služby SASRD. Povinností uživatele, který zápis zhotoví, je nechat zápis 5krát 

okopírovat u svého sociálního pracovníka, rozvěsit kopie zápisu na nástěnku na 

budově A, B, C, D, jeden zápis si ponechá uživatel pro sebe a originál zápisu 

odevzdá v kanceláři sociálních pracovníků. 

 

• Pošta a zavírání brány 

Výše zmíněné aktivity si uživatelé zajišťují během měsíce sami. Taktéž sami 

ze svého fondu vyplácejí touto aktivitou pověřenou osobu (popelnice +10 bodů 

a pošta +5 bodů do bodového hodnocení v rámci služby SASRD). Na komunitě 

se pouze zhodnotí kvalita těchto aktivit, zmíní se případné připomínky, či 

předání funkce jinému uživateli. Není-li práce dobře vykonávána, je možno 

diskutovat o předání této funkce, ale i o případném ohodnocení trestnými body 

do bodového hodnocení v rámci služby SASRD. Vzhledem k dobrovolnosti 

uživatelů, se kterou si tuto práci sami vybírají, je to ale spíše výjimečné. 

 

• Volba spolusprávce 

Spolusprávce je volen na dobu dvou měsíců. Práci je možné ohodnotit až +5 

body do bodového hodnocení v rámci služby SASRD (pravidelné docházení 

na schůze spolusprávců, spolupráce s komunitou a pracovníky SKP HOPO 

apod.). Je důležité, aby se funkce střídala, aby si každý uživatel za dobu pobytu 

v SKP HOPO funkci spolusprávce vyzkoušel. 

 

• Předkomunita 

„Předkomunita“ je pravidelné setkání spolusprávců a vedení SKP HOPO vždy 

před komunitou. Zde spolusprávci informují vedení SKP HOPO o účasti 

a neúčasti uživatelů na komunitě, případně přichází s problémy komunity nebo 

jejich podněty či návrhy. Vždy první týden v měsíci předkládají spolusprávci 

vedoucímu azylového domu ke kontrole přidělený fond budovy a prokáží 

správné vyúčtování fondu.  
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4.2. Vnit řní pravidla komunity 

Život v azylovém domě má však také patrně ještě jeden, možná pro chod 

azylového domu ještě důležitější, neoficiální rozměr, a to vnitřní pravidla 

komunity. Do těchto pravidel je každý nově příchozí zasvěcen, avšak 

pro pracovníky zařízení nejsou dost dobře viditelná (pouze více či méně 

tušená), nicméně ovlivňují chování jednotlivce i komunity jako celku velmi 

výrazně. Tyto nepsané vnitřní zákony umožňují klientům do určité míry snižovat 

Pravidelné setkání komunity na budově C 

Pravidelné setkání komunity v letních měsících venku. 
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tlak daný oficiálním řádem a poskytuje jim vcelku poklidný život v areálu 

azylového domu. Tento vnitřní systém pravidel a fungování se neustále vyvíjí, 

přeměňuje a reaguje: 

• na aktuální situaci vyvolanou vn ějšími událostmi , například úpravou 

v ubytovacím řádu, novým nařízením vedení apod. V těchto případech 

hledá způsob, jak se s novou situací co nejlépe vyrovnat. Musí zvážit, 

zdali je vhodnější protestovat a nové nařízení bojkotovat, nebo naopak 

podvolit se a „být hodný“, a tím na sociální pracovníky zapůsobit. Pokud 

jsou například zakázány návštěvy na budově, a to buď kvůli nějakému 

průšvihu, nebo třeba kvůli karanténě, okamžitě je zorganizována skupina 

z jednotlivců, kteří jsou u sociálních pracovníků oblíbení, jež je vyslána 

„orodovat.“ 

• velmi rychle vnímá a reflektuje zm ěny v atmosfé ře pracovník ů 

azylového domu , nepohodu mezi pracovníky, odchody jednotlivých 

pracovníků, příchody nových, změny ve vedení. Pokud přijde nový 

sociální pracovník, stává se prioritou zjistit, co se od něj dá očekávat, 

jestli je přísný či nikoli, zdali je ovlivnitelný apod. S určitým zpožděním 

registrují i finanční situaci azylového domu (je aktuálně dost peněz, nebo 

není). Na tomto základě pak formulují své požadavky.  

• rychle reaguje na vnit řní změny v komunit ě. Nejčastěji se to týká 

příchodu nových spolubydlících, kteří se nechtějí nebo neumějí zapojit 

do společného fungování. Tito nepřizpůsobiví kolegové donutí komunitu 

nastavit přísnější pravidla pro společné fungování a často si vezmou 

na pomoc i oficiální řád, kterého se dovolávají, a dokonce vyžadují 

od vedení přísnější kontrolu nad jejich dodržováním. Jiná situace 

nastává po odchodu přirozených vůdců komunity, kdy nastává určité 

vakuum a probíhá boj o uvolněné pozice. S každým novým vůdcem se 

vnitřní pravidla trochu mění, minimálně se mění důraz na pravidla, která 

jsou pro nového „lídra“ důležitá. Například, pokud se služebně nejstarší 

stane rodina, která má malé děti chodící brzy spát, určitě se zvýší tlak 

na dodržování nočního klidu.  
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Mezi hlavní vnitřní pravidlo komunity patří neprozrazení spolubydlícího 

porušujícího ubytovací řád, za což by mu hrozil postih, a to ani v případě, když 

je toto porušování pro ostatní nepříjemné. Například již výše zmíněné rušení 

nočního klidu, kdy si probuzení jedinci u sociálních pracovníků stěžují, žádají 

nápravu, ale dotyčného neprozradí.  

Podobná situace nastane, když se mezi obyvateli vyskytne jedinec mající 

problémy s hygienou a například znečišťuje společné toalety, nesplachuje, či do 

nich hází nepatřičné předměty. Takové záchody jsou pak nepouživatelné, neboť 

osoba, která má právě na starosti úklid, je odmítá čistit. Jak klesá počet 

funkčních toalet, roste nespokojenost uživatelů, která později přerůstá 

v hromadné a hlasité stížnosti na zaměstnance, jak je možné, že s tím nic 

nedělají, neboť se v takových podmínkách nedá bydlet a nebylo by od věci 

například snížení nájmu. Dotyčného viníka však opět neprozradí, i když ho 

evidentně znají. Velmi dlouho čekají (možná i testují), jak se s tím vedení 

vypořádá, a teprve po zjištění, že pracovníci azylového domu jim skutečně 

umývat záchody nebudou, najednou zasáhnou neformální autority 

„společenství“ a záchody jsou opět čisté.  

Podstatně větší problémy nastanou, když se klientům začnou ztrácet věci. 

V lepším případě jídlo z lednic, což se řeší nákupem petlic a zámků (aby se 

po několika měsících lednice opět přestaly zamykat, neboť „tady se přeci 

nekrade“), v horším případě se začne ztrácet oblečení ze sušáren, mobilní 

telefony ze společných prostor a peníze z pokojů. To pak chodí na „sociální 

úsek“ po sobě různé skupinky a obviňují se navzájem. Při společném setkání 

opět mlčí.  

O bezpodmínečném pravidlu, že na spolubydlící se „nepráská“, a to ani když 

s tím, co udělal nesouhlasím, svědčí případ, který se stal před několika lety. 

Tehdy se jeden z klientů vloupal do kanceláře a ukradl pokladnu s téměř 30 

tisíci korun. Dotyčný zloděj se však víceméně prozradil sám, neboť druhý den 

zaplatil dva nájmy dopředu a na komunitě přede všemi prohlásil, že si zrovna 

nyní nakoupil hodně jídla, tak aby si ostatní nemysleli, že to udělal on. Přestože 

jsme si byli skoro jisti, který z klientů to udělal (později u něj policie našla i 

ukradenou pokladnu), neměli jsme žádné důkazy a chtěli jsme po klientech, aby 

nám ho „vydali.“ To se nestalo, i přesto, že celé komunitě hrozily sankce. Jak 
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píše Pavel Říčan: „Pomoci při vyšetřování, které se týká jiného Roma, by byla 

zrada, ať se dopustí čehokoli.“4 

Asi nejvážněji vyznívá tato mlčenlivost a loajalita v případě osobních sporů, 

které pak mohou přerůst ve fyzické napadnutí spolubydlícího, což si 

v nejvážnějších případech může vyžádat i asistenci policie. Komunita většinou 

nezasahuje ani do hádek mezi manželi, a to ani v případě fyzického napadnutí. 

Maximálně se o tom anonymně zmíní při pohovoru se sociálním pracovníkem. 

Jedinou výjimkou je týrání dětí. Pokud se někdo stane svědkem takového činu, 

ve většině případů toto jednání nejen že oznámí, ale je i ochoten to dosvědčit. 

Například celkem nedávno přišel za sociálními pracovníky velmi rozčílen jeden 

z uživatelů s tím, že viděl jednoho ze spolubydlících zkopat svého syna a žádal 

je o rychlé zasáhnutí. Později, kdy již postižený syn policii tvrdil, že spadl ze 

schodů, svědčil i přes nátlak agresora o tom, co viděl. 

Ve vztahu k dětem je komunita velmi citlivá. Před časem, pozdě večer, volal 

spolusprávce na služební telefon, že se z jednoho pokoje ozývá dětský pláč 

novorozence a rodiče nereagují na volání. Nekompromisně trval na naší účasti. 

Po našem příjezdu jsme se stali svědky společné akce komunity. Dveře 

do pokoje byly otevřeny, dítě usínalo v náručí jiné ženy, bylo vykoupané, 

přebalené, nakrmené a opilé matce (naměřeny 3,24 promile) bylo jasně, ale 

v klidu a laskavě (skoro bych řekl až ochranitelsky) vysvětleno, že jí dítě nevrátí, 

dokud nevystřízliví. Nemuseli jsme tedy tuto situaci řešit v noci radikálně 

za asistence policie a OSPODu (orgán sociálně-právní ochrany dětí), ale druhý 

den jsme pak ve spolupráci se sociálními pracovníky mohli najít optimální 

řešení. (Klientka později absolvovala protialkoholní léčbu a dítě zůstalo v její 

péči.) 

Tato situace je zajímavá nejen tím, že se klienti dokázali postarat o člena 

komunity, ale že si nás pozvali jako svědky, i když riskovali postih a razantnější 

řešení situace (odebrání dítěte matce). 

                                                 
4 ŘÍČAN P.: S Romy žít budeme – jde o to jak. str. 67 
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5. Romové jako v ětšinoví uživatelé azylového domu 

v Horních Po černicích 

 

Azylový dům v Horních Počernicích je jedním z největších azylových domů 

v České republice. Od jeho vzniku jím prošlo včetně dětí více než 1 600 

uživatelů. Jaké bylo jejich složení? Počet uživatelů rok od roku stoupá, 

v posledních letech dosahuje obsazenost vrcholu technických možností areálu. 

Výjimkou je poslední rok, kdy se celková kapacita azylového domu díky 

uzavření jedné z budov snížila o 20 %. Zajímavá je skladba uživatelů. 

V průběhu posledních let se procentuálně zvyšuje počet uživatelů rómské 

národnosti, z původních 50 % až na dnešních 70 %. Poměr ubytovaných celých 

rodin je 42 % vůči samotným matkám s dětmi. Samotní otcové s dětmi, jak již 

bylo řečeno výše, tvoří zanedbatelné procento z celkového počtu. Velmi 

zajímavým zjištěním je však skutečnost, že Rómové tvoří 90 % ubytovaných 

úplných rodin, tzn., že mezi ubytovanými rodinami se téměř nevyskytují 

gádžové. Mezi samotnými ženami s dětmi tvoří Rómové „pouze“ 59 %.  

Nabízí se otázka, proč je ten poměr mezi romskými a gádžovskými rodinami tak 

výrazný. Jakoby pro „bílé muže“ bylo nepřijatelné bydlet v azylovém domě. 

Pravděpodobně se jedná o stud, neboť když již není zbytí, odvedou 

do azylového domu svoji ženu s dětmi a sami jdou bydlet na ubytovnu. Nebo 

seženou podnájem. Je pravda, že úplná nerómská rodina má statisticky 

podstatně větší šanci získat běžné nájemní bydlení než rómská, o hypotečním 

úvěru nemluvě. Šance úplné romské rodiny s několika dětmi najít ucházející 

nepředražené nájemní bydlení je velmi mizivá, neboť většina pronajímatelů 

po zjištění, že se jedná o „cikány“, z nabídky nájmu rychle ustoupí. Jak velkým 

handicapem je romský původ, se nejčastěji ukáže v rozdílném jednání 

při telefonickém a osobním kontaktu. Telefonicky není problém se na nájmu 

domluvit, při osobním kontaktu je najednou bydlení obsazeno. Nepomáhá ani 

intervence sociálních pracovníků a ubezpečení, že se jedná o slušnou rodinu, 

kde muž pracuje a řádně platí nájem. Samozřejmě však nevíme, jestli by takhle 

spolehliví byli i po odchodu z azylového domu a bez podpory sociálních 
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pracovníků. Naproti tomu Romům bydlení v azylovém domě nijak výrazně 

nevadí. Naopak. Život v azylovém domě v sobě zahrnuje sociální prostor a 

formy sociálního kontaktu, zejména sociální rituály, hry atp., které poskytují 

možnost realizace sociálních útvarů, jako je osada, rozšířená rodina, resp. 

substituční rozšířená rodina, neformální party a další podobné sociální formy, 

které umožňuje i reprezentuje velká sociální skupina, ale které beznadějně 

zanikají v atomizovaných a miniaturizovaných bytech na sídlištích velkoměst. 

Není náhodou, že v našich podmínkách najdeme tzv. sociálně vyloučené 

především v panelových sídlištích než v homogenně obývaném prostoru slumů. 

Z tohoto hlediska azylový dům poskytuje hodnotné sociální podněty, které z něj 

mohou činit místo k pobytu z řady hledisek snesitelné, ba i příjemné. A to 

zejména pro etnikum se společnou specifickou historií a genetikou. Dle mé 

zkušenosti, pozorování, rozhovorů atd. mají ubytované rómské rodiny jiné, 

spíše rodinně či skupinově definované nároky např. na soukromí: nevadí jim žít 

ve větší skupině lidí, sdílení společných prostor atp.  

 

5.1. Romové jako skupina 

Uvědomuji si, že se když jsem na začátku této kapitoly uváděl procentuální 

zastoupení Romů v azylovém domě, nevysvětlil jsem zásadní věc, a to, jak 

jsem k těmto číslům přišel. Nemluvím o samotné statistice, odkud který klient 

do azylového domu přišel, ale jak jsem objektivně zjistil, že dotyčný jedinec je 

skutečně Rom. Podle čeho jsem to poznal, podle barvy pleti? Vždyť někteří děti 

jsou natolik světlé, že bych si je k rodičům určitě nezařadil. Podle jazyka? Podle 

toho, jestli umějí česky, nebo romsky? Česky umějí velmi dobře, romsky také, 

ale většinou si pouze nadávat mezi sebou, případně si brumlat pod vousy, když 

se jim něco nelíbí. Dobře mluvit romsky umělo v azylovém domě vždy jen pár 

jedinců. Jedna starší Romka se obrátila ke své mladé spolubydlící 

při pravidelné kávové siestě: „Co ty jsi za Cikánku, když už ani neumíš pořádně 

romsky?“ „Náhodou umím, ale pouze mluvit, psát ani číst neumím.“, bránila se 

napadená, načež následovala diskuse, kdo a jak romsky umí. Dalším 

rozpoznávacím znamením by mohla být jejich muzikálnost. To bych nesměl 

slyšet si stěžovat jednoho ze sociálních pracovníků, absolventa konzervatoře, 
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který vede hudební klub: „Muzikanta aby zde člověk pohledal.“ Tak jak si tedy 

mohu být jistý, že je v azylovém domě přes 70 % Romů? Kdybych měl být plně 

korektní, tak za Roma budu považovat pouze toho, kdo se k romství sám hlásí. 

Jenže při posledním sčítání lidu se k romské národnosti přihlásili čtyři klienti. 

Když je to tak těžké poznat, proč se vždy sociální pracovníci, včetně naší 

romské kolegyně, na konkrétním jedinci shodnou? Bude to zřejmě tím, že 

ve skutečnosti o sobě nepochybují ani Romové samotní, pouze svoji národnost 

nechtějí nikde oficiálně uvádět, neboť se jedná o určitou formu „zneviditelnění“ 

ve vztahu k majoritní společnosti. Nikdy se mi také nestalo, že by někdo 

protestoval proti tomu, že by byl neprávem považován za Roma. Za docela 

spolehlivý identifikátor považuji označení Roma jedincem, který se sám za 

Roma považuje: „My, Romové, …..“ a pohledem obsáhne spolubydlící stojící 

kolem něho. Pro naše účely považuji za Romy ty klienty, o nichž sociální 

pracovníci a ostatní romští klienti nepochybují.  

 

5.2. Romové nebo Cikáni? 

Dalším problémem, se kterým se potřebuji vypořádat, je jakým termínem 

označovat skupinu lidí, o kterých ve své práci pojednávám, tak, aby to bylo 

korektní a nikoho to nepohoršovalo. V České republice se v rámci politické 

korektnosti vžil termín Romové, i přesto, že v Západní Evropě se termínu 

„Romové“ (Roma) používá k označení pouze jedné podskupiny „Cikánů“ 

(Gypsies)5. V azylovém domě se tento politicky korektní způsob převzal a tito 

klienti jsou nazývány Romy a nezdá se, že by se tím klienti cítili nějakým 

způsobem pobouřeni. Sami o sobě mluví v obou termínech, jako o Romech 

i jako o Cikánech6. Mám dojem, že to ani sami moc nerozlišují, možná pouze 

ve výtkách, stížnostech a při rozčilení: „Tady je rasismus, vy nás, Cikány, 

nemáte rádi.“, případně v nezávazném hovoru, když nám nějaká starší klientka 

vysvětluje: „No, my, Cikáni, to máme prostě tak ….“. Naopak jako o Romech 

o sobě mluví, když jednají se sociálním pracovníkem oficiálně, např. v kanceláři 

a potřebuje nějaké vyjádření „pro úřad“. Zajímavou ukázkou toho, jak si nejsou 
                                                 
5 Budilová L.: Rodina, manželství a příbuzenství u cikánských rodin v ČR a v zahraničí. 
Přehledová stať. AntropoWEBZIN 2-3/2008. ISSN 1801-8807 
6 Anonymní stížnost. viz str. 84 
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jisti, co je korektní, ani Romové sami, bylo sebepředstavení naší nové romské 

sociální pracovnice na komunitě, která měla potřebu zdůraznit, že nebude dělat 

rozdíly mezi Romy a gádži, ale pojmenování těchto skupin se vyhnula: „Jste 

tady dvě strany a já vám chci říci, že nebudu dělat rozdíl mezi jednou a druhou 

stranou, když udělá někdo něco z jedné strany, budu to řešit stejně, jako by to 

udělal ten z té druhé.“ Chvílemi to vypadalo, jakoby měla potřebu se romským 

klientům omluvit, že pracuje pro „tu druhou stranu“. Nutno říci, že se nejedná 

o nezkušenou pracovnici, ale o zralou studovanou ženu, matku několika 

dospělých dětí, s několikaletou praxí v jiných azylových domech. Jiná naše 

romská sociální pracovnice (nyní na mateřské dovolené), která byla velmi 

mladá, měla s vymezením se vůči romským klientům a získáním autority ještě 

větší problém. Zvláště romští muži jí dávali zřetelně najevo, že je Romka a že 

jim nemá co radit, „nedejbože“ přikazovat. Já osobně v kontaktu s nimi 

používám termín Romové, neboť si nejsem jistý, zdali by termín Cikáni nebrali 

někteří z klientů urážlivě. Nyní si ale uvědomuji, že vlastně klienty nerozlišuji. 

Kolikrát si nejsem jistý, když sociální pracovníci mluví o konkrétním klientovi, 

zdali se jedná o „bílého či černého“. V souladu s tím, jak o nich mluvím v reálné 

situaci, i zde budu používat termín Rom, Romové.  

 

5.3.  Původ romských klient ů azylového domu  

Velká většina Romů bydlících v azylovém domě, stejně jako ostatní Romové 

žijící v Čechách, mají své kořeny na Slovensku. Původní čeští a moravští 

Romové byli vyvražděni během nacistické okupace, kdy se jich z celkového 

počtu šesti tisíc zachránilo pouze 10 %.7 

Do Čech a na Moravu přicházeli slovenští Romové v několika vlnách. Určitým 

způsobem byli součástí přirozeného stěhování agrárního obyvatelstva 

do průmyslových měst. Po druhé světové válce začali slovenští Romové hledat 

pracovní příležitosti v Čechách. První vlna migrace slovenských Romů nastala 

bezprostředně po skončení války jako reakce na Benešův dekret č. 88/1945 

Sb., kterým byla stanovena všeobecná pracovní povinnost pro muže ve věku 16 

                                                 
7 Schuster M.: Genocida Romů v českých zemích (1939 -1945). Muzeum romské kultury s.p.o., 
2010 
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až 55 let a žen od 18 to 45 let, s výjimkou těhotných. Nejednalo se však 

většinou o celé rodiny, ale pouze o jejich práceschopnou část. Ti přicházeli 

na sezónní, převážně nekvalifikované nájemné práce ve stavebnictví a 

zemědělství a po určité době se vraceli zpět na Slovensko. Jedním z velkých 

důvodů hromadnějšího a trvalejšího stěhování slovenských Romů do Čech byla 

podpora těžkého průmyslu v českých městech. Enormně rozvíjející se hutní a 

strojírenský průmysl potřeboval více a více pracovní síly, kterou již nebyl 

schopen pokrýt z vnitrozemí, a tak to řešil náborem Romů hlavně z východního 

Slovenska. Relativně dobré platební podmínky, které se nedaly vůbec srovnat 

s výdělky na Slovensku, umožnily těmto manuálním pracovníkům se trvale 

usadit v těchto městech. Za svými příbuznými pak začaly proudit jejich širší 

rodiny, neboť jejich tradiční soudržnost nepřipouštěla dlouhodobé odloučení.  

Mezi romskými klienty v azylovém domě v Horních Počernicích je v současné 

době minimálně polovina těch, jejichž rodiče pochází ze Slovenska. V případě 

prarodičů se bude jednat o číslo jistě převyšující 90 %.  

 

5.4. Způsob bydlení romských klient ů v azylovém dom ě 

Charakteristika bydlení v Azylovém domě není nepodobná tomu, jak se bydlelo 

dříve na venkově nebo jak bydleli jejich rodiče či prarodiče na Slovensku 

v romských osadách. Život v jedné místnosti se společnou velkou kuchyní může 

být pro lidi se sklonem k pospolitému životu ideální. Nejvíce se to projeví 

v letních měsících, kdy obyvatelé azylového domu vytáhnou před obytné 

budovy své stoly a židle a začnou trávit většinu času společně venku 

při neoficiální soutěži, kolik hrnků kávy se dá za jeden všední den vypít. Do toho 

hraje z CD přehrávačů hudba a spousta dětí si hraje okolo. Většinou se jedná 

o matky, které jsou na mateřské dovolené a otcové si „přisednou“ až po návratu 

z práce. Společné sezení se pak může protáhnout až do pozdních nočních 

hodin. O víkendu je tento obraz trávení volného času ještě o něco výraznější. 

Jen je nutné přidat počet židlí, případně vynést před budovu nějakou lavici, 

otevřít více oken a pustit silnější aparaturu. Hlasitá hudba, někdy i romská se 

pak rozléhá nejen po areálu, ale bohužel i mimo něj, což je pak oprávněným 

důvodem stížností okolních sousedů. 
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Zajímavé je sledovat reakce rómských uživatelů, jakmile se dozvědí, že někdo 

z jejich spolubydlících získal sociální bydlení. Projevují velmi upřímnou radost, 

hned zjišťují, jak je byt velký, kolik by se tam vešlo lidí a hned plánují návštěvu. 

Naopak šťastní majitelé nového bytu bezelstně zvou své kolegy k „otestování“. 

Zde je asi nejvýrazněji vidět rozdílný přístup „bílých“ a Romů k vlastnictví bytu. 

Zatímco pro gádže znamená byt ohrani čený prostor umož ňující soukromí, 

pro Rómy naopak otev řené dve ře a místo k setkávání.  

Získat sociální bydlení je jeden z hlavních proklamovaných cílů většiny klientů 

azylového domu. Co je tedy příčinou zvyšujícího se počtu rodin či samotných 

rodičů s dítětem žádajících o opakovaný pobyt v azylovém domě. Neměl by se 

tedy jejich pohled zaměřit spíše směrem ven? Jaké jsou tedy jejich motivy, když 

naděje získat sociální byt je v současné době prakticky nulová? Slouží i přesto 

azylový dům jako „ čekárna“  na přidělení sociálního bydlení a naplnění touhy 

ho získat tak, jak ho získali jejich rodiče a šťastnější kolegové, nebo má tento cíl 

spíše formu „krycího cíle"  (paralela s krycí vzpomínkou v psychoanalýze) a 

jejich skutečná potřeba je někde jinde? Nechci tím samozřejmě zpochybnit 

primární potřebu mít střechu nad hlavou jako potřebu bezpečí, spíše se snažím 

zamyslet, zdali získáním vlastního bydlení nedojde ke ztrát ě možnosti 

o tento cíl usilovat, být sou částí komunity se stejným cílem, mít možnost 

k něčemu sm ěřovat.  Proč by jinak u některých "úspěšných čekatelů" 

po odeznění radosti z nového bytu následovalo určité vystřízlivění, formulované 

obavou, co bude dál, jestli budou moci chodit do azylového domu na návštěvu 

apod.  

Například v poslední době jsme byli svědky jedné rodiny, která učinila 

za posledních několik let velký pokrok, z původních bezdomovců žijících na ulici 

se stala stabilizovanou rodinou, kde oba rodiče pracovali (otec měl dokonce dvě 

zaměstnání), děti chodily do školy a dobře prospívaly a najednou po přidělení 

sociálního bytu (na který čekali dlouhé roky), se stanou „chybné výkony“ a oba 

rodiče ztratí práci.  

Jací tedy jsou romští žadatelé o azylové bydlení a odkud přicházejí? A kam 

po uplynutí jednoho roku odcházejí? Proč se pak po několika letech vracejí? 

O několik kapitol výše jsem žadatele bez rozdílu etnika rozdělil podle toho, zda 
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přicházejí do azylového domu sami, či v rámci celé rodiny, nyní se podívám 

odkud do azylového domu přichází romští klienti 

Asi polovina všech Romů přichází do azylového domu ze své primární rodiny, 

většinou z bytu rodičů, kde žili společně s ostatními sourozenci, a při rozšíření 

rodiny o další generaci není již další společné bydlení dlouhodobě únosné. 

Většina z těchto žadatelů o azyl ještě nikdy nepoznala vlastní bydlení 

v klasickém slova smyslu a pobyt v azylovém domě je pro ně prvním společným 

bydlením od odstěhování se od rodičů. Velmi často jsou tito mladí rodiče do 

azylového domu vysláni , aby si „vysloužili“ svoji nájemní smlouvu. Po uplynutí 

doby pobytu v azylovém domě, se tyto rodiny většinou nevrací k rodičům, ale 

snaží se najít jiné řešení, povětšinou jiný azylový dům. To však ve většině 

případů znamená rozdělení rodiny, matka s dětmi odchází do azylu a otec 

na ubytovnu. 

Necelá třetina ubytovaných přichází do azylového domu z vlastního či 

nájemního bydlení, z něhož byli vystěhováni z důvodu neplacení nájemného, 

kvůli dluhům či skončení nájmu z jiných příčin. Takto vysoké procento 

„neudržených“ bytů je alarmující. Je více než pravd ěpodobné, že vliv a 

příklad rodi čů je na schopnost získání a udržení vlastního bydlen í jejich 

dětí velmi zásadní. 

Asi patnáct procent uživatelů přichází z jiných azylových domů. Tito lidé 

absolvují „kolečka“ azylových domů po celé republice již řadu let a 

pravděpodobně jim to určitým způsobem vyhovuje i přes všechna omezení a 

nepohodlí, které takovéto bydlení přináší. Přijmutí do dalšího azylového domu 

pak vnímají často jako řešení své bytové situace a zakládají rodiny. Někdy takto 

může kolovat i několik generací a zvláště děti vyrůstající v azylovém domě pak 

v dospělosti mohou mít tendenci se do „azylu“ vracet.  

Již jsme zaznamenali žádost o ubytování od otce s dítětem, který v tomto 

azylovém domě jako nezletilý se svojí babičkou před několika lety sám pobýval 

(dokonce dvakrát) a přesto, že v současné době má kde bydlet, rád by se do 

„svého“ azylu vrátil, což mu nebylo umožněno, neboť jeho babička 

v současnosti využívá služeb azylového domu již potřetí. 
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Desetiletá dívka na otázku, zdali by chtěla jako dospělá bydlet v azylovém 

domě, odpovídá kladně, neboť by to znamenalo, že její děti si užijí spoustu 

soutěží jako ona zde.8 Znamená to tedy, že pobyt v azylovém domě není pro 

děti klientů traumatizující, naopak na něj budou vzpomínat jako na dětský letní 

tábor. Uvědomuji si, že toto přirovnání není zcela korektní, neboť skoro nikdo 

z romských dětí ještě na letním táboře nebyl. 

Bohužel, některé návraty do azylového domu nejsou úplně šťastné, neboť 

někteří bývalí klienti se do SKPHOPO vracejí do po několika letech v horším 

stavu, než odešli. Jedna rodina s malým dítětem odešla po ročním pobytu 

v azylovém domě do podnájmu, aby za několik měsíců odevzdala dítě 

do pěstounské péče babičce a po čtyřech letech znovu zažádala o přijetí, ale již 

s novým novorozencem. 

Pouze několik procent žadatelů o ubytování v azylovém domě přichází přímo 

z ulice, bez možnosti jakéhokoli bydlení. Práce s takovýmito klienty je velmi 

obtížná a ve většině případů nemá velký efekt, neboť tito lidé se i přes podporu 

sociálních pracovníků nedokáží vyrovnat s pravidly azylového domu a 

po několika týdnech či měsících opouštějí azylový dům zpět na ulici. 

Narůstající počet navrátivších se klientů, kteří se přes veškerou snahu 

sociálních pracovníků pomoci jim začlenit se do společnosti vracejí zpět, mě 

vedl k detailnějšímu zkoumání motivací a potřeb těchto lidí. To, jakým 

způsobem tito lidé azylový dům používají, jaký pro ně má význam v době 

aktuálního bydlení a jak je pak dále ovlivňuje v jejich dalším životě, jsou otázky, 

kterými bych se rád dále zabýval i v budoucnu a pokoušel se na ně najít 

odpověď. 

 

5.5. Vztah Rom ů ke gádžům a gádžovským institucím 

Vztah Romů ke gádžům a gádžovským institucím obecně, ale zde i konkrétně 

myšleno ve vztahu k azylovému domu jako k instituci a k jejich pracovníkům, je 

když ne přímo nepřátelský, tak minimálně obezřetný, v nejlepším případě 

neutrální. Již při vstupním pohovoru je vidět, že jsou obezřetní, velmi neradi 

                                                 
8 Příloha 9.1. Rozhovory s klienty, str. 92 
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o sobě mluví a dávají nějaké informace. Nechápou, proč všechno tak dlouho 

trvá, proč potřebujeme tolik informací, proč dostávají tolik papírů k prostudování 

a proč musí ještě tolik věcí přinést. Někteří zkoušejí přemoci svůj strach 

agresivitou: „To jste Středisko křesťanské pomoci, měli by jste nám pomáhat, 

když jsme na tom tak špatně.“ Případně si pomohou další oblíbenou hláškou: 

„To je diskriminace, vy jste rasisti.“ Není divu, že kolikrát sociální pracovnice 

na úřadech „vyměknou“ a radši Romům ustoupí, dají jim, co chtějí, aby přestali 

křičet, lamentovat a konečně odešli. 

Touha Romů získat něco na úkor gádžů je velmi silná. Když jsou tak hloupí, že 

dávají, je ještě větší hloupost si to nevzít. O schopnosti Romů brilantně využívat 

velkorysý systém sociálních dávek se vyprávějí legendy. Osobně si myslím, že 

se nejedná o obecnou schopnost všech Romů, ale spíše o propracovaný 

systém pomoci a rad zkušenějších žadatelů. To znamená, že pokud některý 

Rom zjistí, že určitá sociální pracovnice na konkrétním úřadě je ve vyplácení 

mimořádných dávek benevolentnější než jiná, je zaručeno, že ostatní (např. 

spolubydlící v azylu) půjdou žádat o dávku k dané pracovnici. Podobně si 

předávají nejúčinnější výmluvu, proč zrovna teď potřebují mimořádnou dávku. 

Jedna romská klientka, matka čtyř dětí byla ve své přesvědčivosti tak dobrá, že 

nebylo v azylovém domě pracovníka (bylo to na počátku existence SKP HOPO, 

kdy ještě neplatilo pravidlo o zákazu půjčování peněz klientům), který by ji 

nepůjčil nějaké peníze. V blízkosti SKP HOPO je „večerka“, kam chodí většina 

klientů nakupovat. Jednou odpoledne jsem zahlédl dotyčnou klientku, jak se 

schovává za autem nedaleko večerky a vysílá své dítě „koupit něco na dluh.“ 

Ona sama tam již pro velký nesplacený dluh nemohla, ale malému hladovému 

dítěti nikdo neodolá. I nyní, po desetileté zkušenosti s našimi klienty, dají 

prodavačky některému z klientů na dluh. Je pravda, že nesplacený dluh 

po sobě většinou zanechá pouze ten, kdo azylový dům opouští. To však 

za sebou většinou zanechá i dluh na nájmu, neboť doufá, že se již nikdy 

nevrátí. Jaké je pak jeho překvapení, když po několika letech znovu žádá 

o ubytování a sociální pracovník vytáhne doklad o dluhu.  

Další typickou zbraní Romů vůči gádžům je lhaní, které používají s takovou 

samozřejmostí, až mají kolikrát sociální pracovníci pocit, jestli si z nich náhodou 

nedělají legraci. Když přistihnou v kuchyni nějakého klienta se zapálenou 



   

 41

cigaretou a popelníkem na stole, bez zardění je schopen tvrdit, že nekouří, 

pouze ji někomu hlídá. Dalšímu sociálnímu pracovníkovi je například schopen 

lhát, že mu jiný sociální pracovník něco povolil, i když mu musí být jasné, že 

není těžké si jeho tvrzení ověřit. Je však také pravda, že romský klient bude 

povídat gádžovskému sociálnímu pracovníku to, o čem je přesvědčen, že si on 

přeje slyšet. Klasickým příkladem z poslední doby je líčení jednoho klienta 

sociální pracovnici, jak byl na pohovoru ohledně zaměstnání, jak s ním byl 

vedoucí spokojen a jak zítra nastupuje do práce. Po týdenním podrobném 

vyprávění, jaké je to v práci, vyšlo najevo nejen, že nepracuje, ale že ani 

na žádném pohovoru nebyl. Tento případ je extrémní, ale spousta drobných lží, 

nebo slibů, o kterých klient ví dopředu, že je nehodlá splnit, jsou každodenní 

zkušeností sociálních pracovníků. Například klientův slib, že druhý den někam 

zajde, nebo něco přinese je takový rituál, kterému nevěří ani klient ani sociální 

pracovník. Co však gádže překvapí vždy, je pak následující Romova 

bohorovnost, když vyjde najevo, že lhal, nebo si vymýšlel. 

Určitě samostatnou kapitolou by mohla být romská drobná kriminalita. Až 

na výše zmíněnou výjimku se nám nestalo, že bychom byli klienty okradeni. 

A to i přes to, že dobrá polovina k nám nastoupivších romských klientů má 

nějaký ten záznam v trestním rejstříku, zpravidla za drobné krádeže nebo 

podvody. Určitá „shánčlivost“ je však typická pro romské děti. Sociální 

pracovníci vyprávějí, že když jde k nim na pohovor nějaká maminka s dítětem, 

musí mu vždy při odchodu připomenout, že ty hračky by měly zůstat v kanceláři 

i pro ostatní děti. Podobně, když se vracely v létě z dětského tábora, kdy byly 

ubytovány na nějaké faře, musely ze svých dětských batůžků vyndat hračky. 

 

5.6. Vztahy mezi Romy navzájem 

Vztahy mezi romskými klienty jsou někdy velmi bouřlivé. Hlasité hádky mezi 

sebou jsou na denním pořádku a i na komunitě jsou schopni na sebe řvát 

a vulgárně si nadávat. Když se k hádce přidá víc klientů, popřípadě se přidají i 

partnerky, je těžké to zastavit. Určitě však platí, že pokud se nějaký Rom 

dostane do konfliktu s gádžem, ostatní Romové přispěchají na pomoc. Pokud 

se dostane nějaký gádžo do problému se sociálním pracovníkem, postaví se 

za něj také. Dalším neporušitelným pravidlem je neprozrazení nějaké zakázané 



   

 42

činnosti. Ať už se jedná o zakázaný alkohol, kouření na pokojích nebo 

nepovolené přespání něčí návštěvy. Dotyčného „pachatele“ sociálním 

pracovníkům neprozradí ani pod hrozbou kolektivního trestu. Což můžou být 

trestné body pro všechny kuřáky, nebo v případě nepovolené noční návštěvy 

třeba týdenní zákaz všech návštěv. Proti těmto kolektivním trestům silně 

protestují, ale viníka neprozradí. Je zajímavé, že viník se většinou sám 

nepřizná, i když za něj trpí všichni ostatní, ale dokonce to vypadá, že se za to 

na něj ostatní nezlobí. 

Staré romské přísloví praví: „Rom Roma neokrade.“9 Nevím kdy, nevím ani kde, 

ale určitě to neplatí v azylovém domě. Celkem pravidelně se klientům ztrácí 

jídlo z lednice, méně často oblečení ze sušárny, ale někdy i věci z pokoje, 

včetně telefonů a peněz. Po těchto ztrátách jsou klienti na komunitách značně 

nervózní a dožadují se našeho zásahu a vyšetření. A jak si na komunitě 

postěžovala jedna romská klientka: „Kam jsme to dopracovali, cikán okrade 

cikána.“ 

Úsměvný, i když vlastně smutný příběh se udál na jaře tohoto roku. Partner 

jedné ubytované klientky a současně otec jejich 4 dětí u ní na pokoji pravidelně 

v noci přespával. Byl několikrát přistižen, klientka byla nejdříve napomínána, 

pak podmínečně vyloučena a nakonec jí byl pobyt ukončen. Pobyt byl následně 

na základě intervence sociálního úřadu ještě o týden prodloužen. I v této době 

nechala svého partnera u sebe přespat, i přes riziko okamžitého odchodu. 

Tento Rom, pracující pouze příležitostně, k nočním cestám do SKP pravidelně 

využíval služeb taxislužby, za které ovšem neplatil. Vždy se nechal vysadit před 

budovou s tím, že si zajde nahoru pro peníze, ale pak se již nevrátil. Taxikář 

vždy chvíli čeká, ale pak odjede, neboť do areálu se nedostane (z čehož 

vyplývá, že klientka dala svému partnerovi i klíče od brány). Naposledy tento 

zloděj využil služeb romského taxikáře, který však nelenil a druhý den i se svojí 

partnerkou přijel do azylového domu a na sociálním úseku si celkem oprávněně 

stěžoval na našeho klienta. Po objasnění situace, že se stal obětí podvodu a 

my mu dotyčného černého pasažéra nemůžeme sehnat, protože zde nebydlí, 

se s nadávkami vrátil ke svému autu, kde na něj netrpělivě čekala jeho 

partnerka, také Romka. Shodou okolností kolemjdoucí pracovník Střediska 

                                                 
9 Říčan P.: S Romy žít budeme, jde o to jak. str. 66 
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zaslechl tento rozhovor: „A to byl nějakej bílej?“, ptá se ho partnerka chápavě, 

„hovno bílej, cikán špinavej zlodějskej to byl. Nikdo jinej než cikáni, tohle 

nedělaj.“, ulevil si poškozený.  

 

5.7. Manželské soužití Rom ů v azylovém dom ě 

Manželské či partnerské soužití romských párů v azylovém domě je určitým 

způsobem také specifické. Určitě si ještě udržuje některé tradiční rysy romské 

rodiny, jako je patriarchální ráz, tj. otec je hlavou rodiny, jeho úkolem je přinést 

domů peníze a o zbytek se postará žena. Ta by se měla postarat o děti, uklidit 

domácnost, uvařit jídlo. V současné době to tak již úplně není, neboť pokud 

muž nechodí do práce, nositelem financí do rodiny je žena, neboť je to většinou 

ona, kdo pobírá sociální dávky na děti.  

V našem azylovém domě muž pracovat musí, to znamená, pokud nemá stálou 

práci, musí pracovat v tréninkovém zaměstnání v rámci SKP HOPO. Žena vaří 

jídlo a stará se o děti. Zajímavé je pozorovat manžele na společné komunitě. 

Pokud mají malé dítě, které ještě nechodí na dětskou komunitu, mají ho u sebe, 

což v praxi znamená, že dítě běhá po místnosti, hraje si s ostatními, leze 

po nábytku a sem tam spadne. Otec dělá, jakoby se ho to netýkalo, a pokud je 

křik dítěte neúnosný, pouze svoji ženu upozorní, ať s ním něco udělá. Hádky 

mezi manželi jsou celkem časté a velmi bouřlivé. Není výjimkou i bití žen. 

Pokud to nepřeroste určitou míru, manželka ani ostatní spolubydlící to neřeší. 

Velmi častým důvodem, proč zbít svoji ženu, je žárlivost. Což ony ovšem 

považují za důkaz jeho lásky. Před několika lety měla sociální pracovnice na 

pohovoru jednoho klienta a ptala se ho, co měl znamenat ten křik a rány, které 

se ozývaly minulý večer z jejich pokoje. Klient bez uzardění přiznal, že své ženě 

trochu „vyčinil“, protože si to zasloužila. Pak se podíval na sociální pracovnici 

a vážně se zeptal: „Neřikejte, pani sociální, že vás manžel někdy 

nepropleskne.“ A nevěřil jí, když mu odpověděla, že by si to její muž nedovolil.  

Muži si svoje ženy velmi střeží a hlídají. Jakmile přijde na budovu nový klient, 

hned zpozorní a intenzita hádek a bití vzroste. Před několika měsíci sociální 

pracovník zavedl pravidelné ranní cvičení matek s dětmi. Toto 15 minutové 

cvičení je pro matky na mateřské dovolené povinné. Některé matky, však 
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nepřišly, protože jim to jejich muž zakázal, neboť žárlili na mladého sociálního 

pracovníka.  

Ačkoli jsou na budově společné toalety a sprchy pro všechny klienty 

(samozřejmě rozdělené na muže a ženy), nikdy neuvidíte, že by romský muž či 

žena šli ze sprchy na pokoj jakýmkoli způsobem odhaleni. Tomuto nepsanému 

pravidlu se přizpůsobili i gádžové. O tom, jak je nahota mezi Romy tabu, jsme 

se nechtěně přesvědčili asi před pěti lety. V SKP HOPO pracovali nějací dělníci 

a my jsme je, nevěda, že to bude nějaký problém, ubytovali na pár dní 

na klientské budově. Vše bylo v pořádku, klienti o tom byli na komunitě 

informováni a nikdo neprotestoval. Problém nastal, když se gádžovští dělníci šli 

večer sprchovat a na pokoj odcházeli v trenýrkách. Hned druhý den, přišla 

za vedením mužská delegace, s tím, že si to rozmysleli a že dělníky na budově 

nechtějí, ale důvod nám nesdělili. Až o několik dní později, nám jedna romská 

klientka ozřejmila pravý důvod protestu: „Víte, my Romové nejsme zvyklí se 

odhalovat a dívat se na jiné nahé chlapy je pro nás nepřijatelné.“ 

O tom, že není těžké rozčílit svého romského manžela, jsme se přesvědčili 

jednoho dne, kdy za sociálním pracovníkem přišel strašlivě rozčilený muž s tím, 

že se svojí ženou končí, nechce ji už nikdy vidět, z azylu okamžitě odchází 

a dožadoval se podpisu ukončení smlouvy. Když jsme se snažili zjistit, co 

strašného mu jeho žena udělala, dozvěděli jsme se, že mu dala k obědu již 

poněkolikáté pálivý guláš i přes to, že ví, že ho nemá rád: „Že mi dala pálivý 

guláš, to bych ji ještě odpustil, ale že tvrdí, že pálivý není, to jí neodpustím. 

Odcházím.“ Snažili jsme se mu jeho odchod rozmluvit i s ohledem na jeho děti, 

na což reagoval velmi spontánně: „Na děti kašlu, udělám si jiný.“ Klient 

skutečně odešel. Po pěti dnech za námi přišla jeho manželka, zdali bychom ho 

nevzali zpět, že se mu již za ten guláš omluvila a on jí odpustil. Jen má teď 

strach, jestli ho vezmeme zpět, když jsme s ním ukončili smlouvu. Zpět jsme ho 

vzali, neboť jsme toto vyústění očekávali a smlouvu jsme mu neukončili. 
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5.8. Nezaměstnanost, práce na černo a neochota pracovat 

Tento rok se nezaměstnanost v České republice pohybuje kolem 8%10, v 

azylovém domě je to cca kolem 40 %, a to ještě díky tomu, že většina matek je 

na mateřské dovolené. Asi tak jedna třetina manželů a partnerů klientek 

oficiálně pracuje, druhá třetina je zaregistrovaná na úřadu práce, práci si hledá, 

případně pracuje v tréninkovém zaměstnání v areálu Střediska v projektu EU. 

Poslední třetina odchází každé ráno na příležitostnou brigádu, nebo pracuje 

„načerno", tj. bez řádně uzavřené smlouvy, tudíž bez odvodu daní a pojistného. 

Nespornou výhodou práce „načerno" je souběžné pobírání sociálních dávek či 

invalidního důchodu. Klientům se tudíž vlastně vůbec nevyplatí si nějakou 

oficiální práci shánět, neboť by na tom ve svém důsledku prodělali. 

V neposlední řadě má práce „načerno“ i jeden velmi praktický důvod. Pokud má 

rodina velké dluhy a je na ní uvalena exekuce, která se může vztahovat i 

na sociální dávky, je plat z této neoficiální práce jediným příjmem rodiny. 

Nevýhodou brigád a prací „načerno“ je kromě absence jakéhokoli pojištění, 

hlavně jeho nepravidelnost a sezónnost. Jakmile skončí stavební sezona, je 

většina těchto „brigádníků“ propuštěna a oni nemají peníze ani na základní 

živobytí.  

Hlavním argumentem romských klientů, proč nepracují, je diskriminace. Neboť 

nikdo nechce zaměstnávat „cikány“ a oni by tak strašně rádi pracovali. Jelikož 

jsme v rámci SKP HOPO byli v posledních 5 letech nositeli dvou evropských 

projektů na podporu v nezaměstnanosti, mám dojem, že pravda je na obou 

stranách. Skutečně jsme zjistili veliký odpor potenciálních zaměstnavatelů 

k zaměstnávání Romů, buď z důvodu špatné zkušenosti s nimi mají, nebo mají 

na volnou pozici spoustu lepších a vzdělanějších uchazečů a v některých 

případech, například v úklidových a ochranářských firmách skutečně nechtějí 

Romy, protože jejich klienti si prostě nepřejí, aby jim ve firmě či doma uklízel či 

hlídal „cikán“. A to ani přes to, že jsme jim mohli dát reference o jejich práci 

v tréninkovém zaměstnání. Jelikož jsme však měli několik spřátelených firem, 

které nám do pracovního poměru naše romské klienty vzali, můžeme jejich 

pracovní aktivitu zkusit zhodnotit. Bohužel, výsledky jsou opět nejednoznačné. 

                                                 
10 říjen 2011 – 7,9 %, zdroj MPSV 
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Někteří Romové nepřešli ani přes nástupní procedury, tj. dostavit se včas ke 

vstupnímu pohovoru, případně projít lékařskou prohlídkou. Jeden z klientů 

prohlásil, že k doktorovi nepůjde ani za nic, protože přece nebude dávat krev 

na nějaké pokusy. Když si nechal vysvětlit, že mu žádnou krev brát nebudou a 

skutečně k doktorovi odešel, narazil na zcela běžný jev, tj. že v čekárně čekají 

ještě další lidé, kteří jsou na řadě před ním. Po pěti minutách čekání prohlásil, 

že není žádný důchodce, aby čekal a hnal se do ordinace. Což se samozřejmě 

důchodcům nelíbilo a následovala bouřlivá a vulgární hádka, po které nám paní 

doktorka volala, že si máme najít jiného doktora. Druhý den, poučen a u jiného 

lékaře, si náš uchazeč o zaměstnání svlékl v čekárně triko a do půl pasu nahý 

si lehl na lavici. Okamžitě se objevila sestra, zdali mu není špatně, nabídla mu 

kávu a vzala ho přednostně. S potvrzením od doktora pak vysvětloval ostatním 

kolegům, jakým způsobem nečekat u doktora. U jedné velké stavební firmy 

nevydržel ze šesti klientů déle než dva měsíce ani jeden. Většinou měla jejich 

pracovní životní epizoda podobný průběh. Pracovali týden, byli nadšeni, další 

týden pak bez omluvy nepřišli do práce, neboť hlídali nemocné dítě, matku či 

partnerku nebo byli nemocní. Na otázku, zdali byli u doktora, odpověděli 

většinou, proč? Po týdnu přišli do práce jakoby se nic nedělo a hrozně se divili, 

že mají neomluvené absence (když přeci říkali, že jsou nemocní) a dostali 

výpověď. Někteří neměli absence, ale po měsíci prohlásili, že končí, neboť si 

na ně mistr zasedl a nemá je rád. Druhá, menší stavební firma, přijala postupně 

také asi osm Romů na pomocné práce v rizikovém prostředí. Dva z nich, třetí 

den po podpisu smlouvy okamžitě onemocněli, přinesli neschopenku 

a v současné době jsou již půl roku nemocní. Další nastoupil a po týdnu 

přišla od pracovního lékaře zpráva, že dotyčný nejen že nesmí pracovat 

v rizikovém prostředí, ale že nesmí pracovat vůbec a dokonce že musí 

okamžitě nastoupit do nemocnice. Ostatní se však do pracovního procesu 

zapojili a na stavbě odváděli kvalitní práci, možná i lepší než služebně starší 

zaměstnanci z majoritního etnika. Někteří z nich pracují tak kvalitně, že jim byla 

pracovní smlouva prodloužena na dobu neurčitou. Tak jak to tedy s jejich 

pracovní morálkou ve skutečnosti je? Pravděpodobně je to individuální, ale 

určitě také záleží na přístupu zaměstnavatelů. Tito Romové pracovali 

ve skupině, kde nebyl žádný gádžo a parťákem byl určen jeden z nich, který byl 
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také za to patřičně finančně ohodnocen. Tato skupina dělníků byla často 

povzbuzována a chválena. Výplata jim byla vyplácena dvakrát do měsíce a 

vždy v pátek. Ještě jeden příběh, jak mi ho vyprávěl hlavní mistr z této firmy. Asi 

po dvou měsících tento mistr velmi důrazně vytkl (spíše ho seřval) jednomu 

z Romů, že včerejší den se trochu „flákal“ a že nechce, aby se to opakovalo. 

Ostatní Romové to viděli, vzali si svého kolegu stranou a mistr dostal strach, že 

ho teď společně zmlátí. Ve skutečnosti, toho dotyčného chytli pod krkem a 

důrazně mu domluvili: „Jestli se to bude ještě jednou opakovat a my kvůli tobě 

dostaneme padáka, tak ti rozbijeme hubu.“ Jen pro zajímavost, tento mistr 

o sobě vždy prohlašoval, že „cikány“ nemá rád, a asi se to úplně nezměnilo, 

pouze nedávno prohlásil: „Ten pan C. pracuje tak dobře a snaží se, že by si 

zasloužil být bílej.“ Tato parta čtyř Romských pracovníků nyní nemá ráda 

nepracující Cikány, kteří pobírají dávky, neboť jim prý dělají ostudu. Jejich 

gádžovští kolegové si z nich na šatně „utahují“, že jsou prý houby cikáni, když 

pracují. 

Podobnou zkušenost s dobře pracujícími Romy máme v SKP HOPO i 

z tréninkového zaměstnání. Je však potřeba se jim  individuálně věnovat, 

povzbuzovat je, motivovat a často chválit. Je nutné vytvořit mezi klientem 

(případně zaměstnancem) a sociálním pracovníkem, pracovním trenérem či 

chápajícím zaměstnavatelem vztah určitého spojenectví, ne nepodobné jako 

vytváří terapeut se svým pacientem: „I pracovníci sociálního poradenství 

intuitivně odhadují stav léčebného spojenectví mezi klientem (popř. jeho 

rodinou) a svou osobou. Je přirozeně ovlivněn požadavky terapeutické situace 

a stylem práce dané instituce. Někteří klienti např. ve vztahu s institucí vydrží, 

dokud jsou pravidelně zváni, ale odpadají, ponechá-li se iniciativa na nich. 

Jedněm povinná docházka pomůže posílit léčebné spojenectví, druzí vytvoří 

pseudospojenectví.“11 Ale přiznejme si, má někdo z potenciálních 

zaměstnavatelů čas i chuť věnovat se takovýmto způsobem svým 

zaměstnancům, když má na každé volné místo převis uchazečů a může si 

z nich vybírat? 

Klienty velmi oblíbenou prací je jezdit s popelářským vozem, získat zaměstnání 

u Pražských služeb je určitou metou, kterou by chtěli dosáhnout. Ti, kterým se 

                                                 
11 Sander: Pacient a analytik. str. 19 
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to podařilo, jsou ostatními klienty obdivováni a respektováni a nutno říci, že oni 

sami jsou na to hrdi. Na setkání komunity přicházejí v montérkách a vždy 

malinko později s hlasitou omluvou: „Promiňte, jdu právě z práce.“ Případně 

jejich manželka hrdě sděluje sociálním pracovníkům: „Manžel se omlouvá, ale 

je ještě v práci.“ 

 

5.9. Nedostatek financí 

Nedostatek financí není u většiny klientů azylového domu tím hlavním 

problémem, i když ho spolu s nevlastněním vlastního bydlení  uvádějí. Většina 

ubytovaných pobírá nějaký druh sociálních dávek, případně příspěvky 

na bydlení. Přes to všechno se nenajde měsíc, kdy by všichni klienti zaplatili 

včas a bez problémů. Klienti musí nájem zaplatit dopředu, tzn. nejpozději 

do konce měsíce musí přinést peníze na další měsíc. V azylovém domě 

existuje nepřekročitelné pravidlo, které říká, že žádný klient nebude bydlet 

na dluh. V prvních letech existence Střediska platili klienti nájem zpětně, ale 

když nám nevymahatelný dluh (vznikal hlavně při odchodech klientů) vyrostl 

na sto tisíc, rozhodli jsme se systém plateb změnit, i když to pro klienty vlastně 

znamenalo, že musí jeden měsíc zaplatit dvojnásobnou částku. Tato akce byla 

naplánovaná půl roku dopředu a klienti věděli, že si musí začít šetřit. Od té doby 

se nám tento systém daří dodržovat, i kdyby musel klient platit každý den. 

Každý z klientů má v průběhu svého pobytu nárok na dvě výjimky v placení 

nájemného, což znamená, že nemusí na konci měsíce zaplatit vše najednou, 

ale platbu si rozložit na několik částí. V praxi to však vypadá tak, že skoro každý 

klient si tyto výjimky vybere na začátku pobytu a pak se nějak uvidí. A to kolikrát  

i přes to, že mají dostatek peněz na zaplacení celého nájmu. Potřeba „ulovit“ 

nějakou výhodu teď hned je silnější než případný potenciální problém 

v budoucnu. V budoucnu to pak vypadá tak, že na konci měsíce stojí u vedení 

fronta klientů, žádajících o další speciální výjimku, již poslední, protože zrovna 

tento měsíc se stalo „to a to“: „Doopravdy, pane řediteli, už je to skutečně 

naposled, manželovi nezaplatili, na sociálce to zkazili, na poště ztratili složenku 

apod.“  

Zaměření se na přítomnost bez ohledu na budoucnost je pro romské klienty 

typické. Jakmile dostanou výplatu, nebo přijde složenka se sociálními dávkami, 
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okamžitě následuje (v lepším případě) velký nákup v nedaleké samoobsluze, 

z které se nechají, a skutečně to není výjimkou, přivést taxíkem. Sociální 

pracovníci musí dotyčného klienta zastavit a připomenout mu, že má myslet 

na zaplacení nájmu. V rámci nácviku finančního plánování, nepřijímáme platby 

nájmu ze sociálního odboru převodem. V horším případě klient výplatu domů 

nedonese. Jedna větší romská rodina měla každý měsíc velké problémy 

s placením nájemného, a to i přes to, že manžel měl stálou práci a velmi dobře 

placenou. Ale bohužel, několikrát cestou z práce ztratil peněženku s výplatou 

a několikrát ho v metru okradli. Shodou okolností byl v ten den i se svojí 

manželkou viděn jinými klienty v nedaleké hospodě, kde ho okrádal „jednoruký 

bandita“. Několik měsíců se mu dařilo vždy následující den nějaké peníze 

sehnat a za pomoci výjimek nájem poslepovat, ale po čase mu musel být pobyt 

pro nezaplacení nájmu ukončen.  

Pokud klient pracuje v tréninkovém zaměstnání, případně v rámci azylového 

domu vykonává nějakou finančně honorovanou činnost (např. večerní zavírání 

brány, krmení ovcí, úklid společného prostranství apod.), je mu tato částka 

vyplacena na konci měsíce, aby ji mohl uplatnit při placení nájemného. 

 

 

5.10. Děti jako zdroj p říjmů 

V majoritní společnosti představují děti, vždy finanční výdaj. U klientů azylového 

domu (a zde bych se možná neomezil pouze na romské klienty) jsou děti 

nejenom vítaným a někdy i jediným zdrojem financí v podobě sociálních dávek, 

Žádost klienta o vyplacení peněz mimo výplatní termín. 
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ale také určitým nástrojem k vydírání. Když jdou klienti do kanceláře sociálních 

pracovníků žádat například o další výjimku na placení nájmu, případně 

vysvětlovat, proč porušili ubytovací řád i přes to, že mají podmínečné vyloučení, 

vždy si s sebou berou děti. Drží je před sebou, nejlépe plačící a když nezaberou 

prosby typu: „přece byste nebyli takoví rasisti, že byste tyto malé děti vyhodili 

na ulici“, obrátí se k nim se slovy: „podívej se, kvůli této pani nebudeme mít kde 

bydlet“, případně: „kvůli této pani půjdeš do dětského domova“. Podstatně 

horším případem je, když rodiče nutí své děti chodit do obchodu kupovat 

na dluh, případně je vysílají krást a měli jsme i několik případů, kdy rodiče 

posílali svoji dceru vydělávat peníze prostitucí.  

Co se týká sociálních dávek, dvě děti jednoho rodiče spolehlivě uživí. Jeden 

klient, který má ve své péči dvě dcery, se jich z finančních důvodů nechce 

vzdát, i přes to, že je nemá rád, sprostě jim nadává a otevřeně jim říká, že je 

nechce a že je dá do ústavu. 

 

5.11. Solidární sít ě 

Někteří romští klienti azylových domů, možná že většina, mají vytvořeny 

rozsáhlé solidární sít ě, které jsou tvořeny širokým příbuzenstvem a slouží jako 

pojištění pro případné krizové situace. Jedna ubytovaná rodina, která má již 

delší dobu problém s placením nájemného, neboť část z příspěvku na bydlení 

utrácí jiným způsobem, přesto, že věděla, že pokud k určitému dni nezaplatí 

dlužnou částku, bude se muset odstěhovat, na situaci nereagovala, nešla se 

se sociálními pracovníky domluvit a teprve až při příchodu sociálních 

pracovníků, kteří šli vyměnit zámky a rodině dali hodinu na vystěhování, využila 

pomoci této sítě a do půl hodiny peníze přinesla. 

Existence takovýchto solidárních sítí má však za následek neřešení blížících se 

problémů, které nechává dojít až do krajních situací, „až na hranu“, nenutí 

klienty plánovat a vytvářet osobní finanční rezervy. Ty jsou uloženy právě 

v takovýchto příbuzenských sítí. Tyto sítě nevytvářejí pouze finanční rezervu, 

ale v případě nutnosti poskytnou i střechu nad hlavou. Kolikrát jsme svědky 

situace, kdy rodina tvrdí, že skutečně nemá kam jít a tudíž, pokud je 

nenecháme bydlet bez zaplacení, tak budou přespávat v parku, a co jsme to 

za „křesťanskou pomoc", když dopustíme smrt malého dítěte umrznutím 
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na parkové lavičce. Pokud jim je skutečně pobyt ukončen a sociální úřad jim 

jiné bydlení nezajistí, přijede pro ně autem jejich příbuzný a odveze si je k sobě. 

Popřípadě najednou objeví dostatek financí, aby si zaplatili podstatně dražší 

ubytovnu. 

Naopak, azylový d ům funguje také jako taková rezerva v rozsáhlé 

solidární síti pro p říbuzné či kamarády zde bydlících klient ů. Není 

výjimkou, že zde v pokojích načerno přespávají „potřební" příbuzní 

ubytovaných. A takové klientské lednice poskytují dostatečnou zásobu potravin 

pro nasycení hladových krků. Ačkoli za takovéto porušení řádu hrozí dotyčnému 

okamžité ukončení smlouvy, odmítnout pomoc v případě nouze je pro některé 

nemyslitelné. V takových chvílích platí více než kdy jindy absolutní mlčení 

spolubydlících, kteří kryjí třeba i týdenní pobyty „černých pasažérů". Je možné, 

že právě takovéto „čerpání“ ze solidárních sítí má za následek výše zmíněné 

problémy: snědená jídla z lednic, zmizení oblečení ze sušárny, případně 

ztracené peníze z pokojů. Dlouho nám například trvalo, než jsme zjistili příčinu 

pokáleného parapetu v prvním patře. Některému z načerno bydlících se zkrátka 

zachtělo akutně na záchod a bohužel na chodbách se pohybovali pracovníci 

Střediska, tudíž nezbývalo než vykonat potřebu z okna. 

Kolikrát jsme překvapeni, když u pohovoru s novým zájemcem zjistíme, že 

dotyčný žadatel zde již několikrát byl na návštěvě, má přesné informace 

o provozním řádu azylového domu, ví jaká jsou zde pravidla a co ho čeká. Je 

pravděpodobné, že někteří z nich již v našem azylovém domě pár nocí přespali. 

 

5.12. Společné sdružování klient ů 

Velká většina klientů má tendenci trávit svůj čas společně s ostatními klienty, 

a to sezením na určitém místě při společném povídání a pití kávy. Tento 

„sdružovací plac“, který si klienti samovolně vytvořili již v počátku existence 

SKP HOPO se nachází na schodech před vchodem do ubytovací budovy C. 

Pokud tento „plac“ něčím vyniká, tak svojí malostí a nepohodlím. Vejde se tam 

pouze několik židlí, popelník a maximálně dvě lavice. Stejně stará, jako je stará 

tradice tohoto kultovního místa, je stará i touha pracovníků azylového domu toto 

místo „zlikvidovat“. Hlavním důvodem, proč sociální pracovníci nechtějí, aby si 

klienti pili svoji několikátou ranní či odpolední kávu zrovna zde, je bezpečnost 
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jejich dětí. Jelikož v rámci ubytovacího řádu požadujeme, aby malé děti nebyly 

ponechávány bez dozoru rodičů, jsou tyto děti svými rodiči nuceny (většinou 

křikem) hrát si v jejich zorném poli, a to právě před budovou C, kde oni zrovna 

v tuto chvíli pijí kávu. Nutno říci, že tato strana budovy je i pro děti také velmi 

atraktivní, neboť chodník od vchodu vede z kopce a velmi dobře se po něm 

jezdí na kole, koloběžce nebo tříkolce. Bohužel vyúsťuje na parkoviště areálu, 

kam vjíždějí auta, a dále i skrz vstupní bránu na veřejnou komunikaci. A takto 

rozjeté dítě nemá jeho matka (i kdyby si toho všimla v čas) žádnou šanci 

zastavit. Jakákoli snaha sociálních pracovníků přesunout jejich „shromaždiště“ 

za budovu, kde je volný a bezpečný prostor a zároveň se zde shodou okolností 

nachází i dětské hřiště s pískovištěm a prolézačkami, nemá dlouhodobější 

efekt. Zpočátku měli sociální pracovníci tendenci toto vysedávání trestat 

zápornými body, ale po zjištění, že by pak v případě striktního dodržování 

bodového systému museli většinu osazenstva během několika dní „vyhodit“ pro 

překročení maximální hranice trestných bodů, od tohoto represivního přístupu 

upustili. Dokonce i přesunutí veškerých laviček a odkládacích ploch z místa 

vchodu jinam, mělo za následek pouze pití kávy ve stoje a po nějakém čase i 

záhadný objev nových židlí či lavic. 

Nabízí se tedy otázka, proč klienti tak moc preferují toto relativně nepohodlné 

místo k trávení svého času? A to i přes všechny ztěžující podmínky mezi něž 

patří, dle mého názoru, i skutečnost, že na toto místo je dobře vidět rovněž 

z oken kanceláře sociálních pracovníků. Co je tedy důvodem, že i přes 

drobnohled sociálních pracovníků je pro klienty toto místo lepší než jiné, např. 

více „zašité“? Pravděpodobně se jedná o souběh několika faktorů. V prvé řadě 

se jedná o místo, které je nejblíže k budově C (kde je nejvíce klientů), a tudíž 

její obyvatelé to nemají daleko, když si chtějí (potřebují) zakouřit. Cigarety patří 

u obyvatelů azylového domu k základním potřebám. Pokud se zde vyskytne 

nekouřící jedinec, jedná se skutečně o výjimku potvrzující pravidlo. Většina 

klientů si bez cigarety nedovede život představit, a i když nemají peníze 

na jídlo, případně na zaplacení nájmu, cigaretu seženou vždy. Bohužel, většina 

matek nepřestává kouřit ani během těhotenství. Každopádně kouření 

na budovách je vzhledem k bezpečnosti přísně trestáno vysokým počtem 

trestných bodů, popř. podmínečným vyloučením. Což samozřejmě neznamená, 
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že se na budovách potajmu nekouří, ale většinou se jedná o rychlou cigaretu 

v pokoji před spaním, či ráno na záchodech. Kouření více lidí najednou se 

utajuje již podstatně hůře a společné pití kávy na společenské místnosti či 

v kuchyni bez zapálené cigarety je nepředstavitelné. Kuřácký a debatní prostor 

před vchodem je vhodný i z hlediska jednoduchého oblékání, stačí přehodit 

nějakou bundu a na ten kousek se nevyplatí ani přezouvat. Dalším důvodem je 

skutečnost, že vedle vchodových dveří se nachází okno do kuchyně, tudíž 

matkám vařícím oběd při otevřeném okně neunikne nic z toho, o čem si ostatní 

povídají. Mohlo by se zdát, že bezprostřední blízkost u budovy je tou hlavní 

výhodou, ale musíme si uvědomit, že se zde scházejí i klienti z jiných budov, 

kteří to mají podstatně dál a ti se již oblékat a obouvat, zvláště v zimě, musí. 

Osobně se domnívám, že hlavním důvodem, proč se klienti schází zrovna zde, 

je jeho strategické umíst ění vzhledem k areálu . Ten, kdo sedí na židli, opřen 

o vchodové dveře, má absolutní přehled o situaci v areálu, vidí kdo a v kolik 

do něj přijíždí či odjíždí, kteří pracovníci jsou zrovna v práci, zdali někomu 

nepřichází návštěva, ví první, že se blíží pošťačka nesoucí poštu či složenky 

apod. Má pod kontrolou vchod do administrativní budovy, tudíž může upozornit 

ostatní, že se blíží sociální pracovník jdoucí na kontrolu, a v neposlední řadě 

zastává i pozici určitého vrátného. Každý návštěvník, který vchází do budovy, 

musí projít skrze něj a tudíž má možnost si ho nejen prohlédnout, ale i 

vyzpovídat. V případě sociálních pracovníků s nimi může navázat verbální 

kontakt a ujistit je, že v době jeho přítomnosti se nic důležitého nestalo. Asi není 

nutné zdůrazňovat, že na této strategické pozici většinou sedí nejmenovaný 

vůdce komunity, tj. někdo, kdo má mezi klienty velkou autoritu. Může to být 

zkušená matka velké rodiny, která si dokáže udělat na budově pořádek, která 

zaučuje mladší a méně zkušené matky, nebo to může být i její manžel, i když je 

pravda, že většinou jsou to ženy, které mají v této komunitě hlavní slovo. 

Výjimky však potvrzují pravidlo. Asi před dvěma lety zde bydlela rodina, jejíž 

muž, asi 150kg invalidní důchodce si každý den ráno sedl před budovu na 

„svoji“ židli, o zídku si opřel své berle a celý den pozoroval a komentoval situaci 

v areálu. Potřebnou kávu mu přinášela manželka nebo ostatní spolubydlící. 

Jeho slovo bylo rozkazem, poslouchala ho nejen jeho manželka a jeho čtyři 

děti, ale i ostatní mužská část obyvatel azylového domu. 
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Vytíženost „shromaždiště“ je celkem vysoká, první lidé se zde objeví brzy ráno 

na první ranní cigaretu (pokud tedy ta úplně první nebyla tajná v posteli) a již 

málokdy se v průběhu dne najde doba, kdy by toto místo zelo prázdnotou. Asi 

nejvíce lidí se zde schází odpoledne a navečer, přičemž v průběhu léta 

můžeme klienty vídat před budovou i v pozdních nočních hodinách. 

 

Místo setkávání. Zde si klienti brzy ráno dávají první cigaretu, pijí první kávu či krmí 
své dítě. 
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Potřeba klientů se sdružovat je velmi silná, v zimě, kdy je postávání venku již 

velmi nepříjemné, se zvyšují tlaky obyvatelů pro zřízení kuřárny. Kdysi na 

budovách kuřárny existovaly, otvíraly se vždy na zimní měsíce, ale 

po negativních zkušenostech, kdy nezavírání jejich dveří mělo za následek 

zakouřenou celou budovu a zároveň velmi časté braní dětí do kuřárny, jsme 

využili jedné vhodné konstelace dané složením komunity a teplou zimou, kdy si 

komunita odhlasovala zavření kuřárny, a následující zimu se kuřárna již 

neotevřela. Od té doby se klienti za dlouhých zimních večerů společně schází 

v kuchyni, kde hrají karty, povídají si, případně řeší konflikty, které se mezi nimi 

vyskytnou. V takovýchto okamžicích je touha zapálit si cigaretu obzvláště silná, 

a tak přes možný postih někteří z nich nevydrží a zapálí si přímo v kuchyni. 

Obvykle pak někdo hlídá před vchodem, případně u okna, aby mohl upozornit 

na blížící se nebezpečí v podobě pracovníka Střediska.  

Informovanost klientů o dění ve Středisku je až zarážející. Vždy bezpečně vědí, 

kdo z pracovníků je zrovna v práci, kdo má dovolenou, kdo je nemocen a kdo 

má zrovna tento týden pohotovostní službu, tj. kdo přijde večer na kontrolu 

a v kolik ten konkrétní pracovník většinou chodí. Před několika lety jsme měli 

Ranní setkání slouží i jako zdroj prvních informací, co je v azylu nového. 
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velmi intenzivní podezření, že se chlapi každý večer schází v kuchyni, hrají 

karty a kouří. Veškeré přepadové kontroly však dopadly z našeho pohledu 

neúspěšně, neboť jakmile večer jakýkoli pracovník přijel do Střediska a vydal se 

na budovu C, v kuchyni sice nalezl partu chlapů hrající karty, otevřené okno, ale 

také slyšel výmluvu, že oni samozřejmě nekouří a ten dým se dovnitř dostal 

z venku. Později se z toho stala až taková hra mezi sociálními pracovníky a 

klienty, kdo s koho. Až když jsme jednou večer vešli do areálu druhou stranou a 

do budovy technickým vchodem, objevili jsme celou skupinu asi 8 klientů, jak 

hrají karty, vesele kouří a plný popelník svědčil o tom, že se nejednalo o první 

cigaretu. Nutno říci, že „načapání“ přijali sportovně, nad zápornými body 

neprotestovali a nejbližší víkend dobrovolně uklidili celý areál a připravili 

sportovní program pro děti. 

Velmi oblíbenou zábavou klientů je společné trávení času u táboráku. V rámci 

areálu je tábořiště, kde si zpočátku mohli klienti rozdělávat oheň podle libosti, 

ale od té doby, co jedné noci přijeli místní hasiči, neboť oheň a dým od hořících 

pneumatik, které shánčliví klienti odněkud přivezli a přiložili, byl vidět po celých 

Horních Počernicích, mají klienti společné táborové ohně omezeny. V praxi to 

znamená, že táborák se musí sociálním pracovníkům předem nahlásit, říci kdo 

za něj zodpovídá a dodržet i dobu ukončení. 
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Ne vždy jsou vztahy mezi klienty tak idylické, jak by se mohlo z tohoto popisu 

na první pohled zdát. Kolikrát se komunita klientů rozdělí na dvě, případně více 

skupin a pak ta větší či ta s větším vlivem okupuje „předvchodí“ a zbytek je 

nucen trávit společný čas někde jinde, a to buď před budovou D, nebo na placu 

pod stromem uprostřed areálu, kam byl pro tyto účely umístěn stůl a dvě lavice. 

 

5.13. Společenské akce 

Velmi oblíbené jsou mezi klienty společenské události spojené se společným 

setkáváním. Asi nejvýraznější z nich, když pomineme výjimečné události, jako 

bylo například desáté výročí Střediska, je pravidelná „vánoční komunita“. 

Hlavním bodem je zde společná večeře pracovníků Střediska se všemi klienty, 

kdy zaměstnanci osmaží řízky a skupiny klientů udělají několik variant 

bramborového salátu. V rámci této komunity pak většinou děti vystoupí 

s nějakým vánočním programem, který v průběhu prosince nacvičily se 

sociálními pracovníky, a pak společně se svými rodiči zahrají a zazpívají 

koledy. Klienti se na vánoční komunitu velmi těší, neboť kromě společného 

Společný táborák je příjemnou alternativou sezení před vchodem. 
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slavnostního jídla a dárků, které děti dostanou, se pak mohou oficiálně bavit 

dlouho do noci a společně s pracovníky Střediska si pak třeba zatancovat. Asi 

nejvýraznějším znakem tohoto setkání je slavnostní oblečení všech klientů. 

Hlavně ženy se obléknou do večerních šatů a pozadu nezůstanou ani jejich 

partneři a děti. Podobnou společnou akcí bývá mikulášská besídka a pravidelný 

maškarní bál. Tyto akce již nejsou tak oficiální, ale o to více se klienti baví a 

skutečně si je dokážou naplno užít. 

 

 

Program vánoční komunity mají na starosti klienti. 
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. 

Na vánoční komunitu je nezbytné se společensky obléci. 

Vánoční komunita je společenská událost. 
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5.14. Děti v azylovém dom ě 

5.14.1. Hry d ětí 

Romské děti si pouze výjimečně uvidíte hrát samy. Vždy se drží pohromadě a 

buď společně hrají nějaké hry, nebo se pouze potulují. V rámci areálu SKP 

HOPO se sdružují zejména tam, kde nejsou pod přímým dohledem rodičů, to 

znamená co nejdál od obytných budov. Nejlépe za fotbalovým hřištěm, 

u ohniště, kde mohou stavět „bunkry", rozebírat kamennou zeď, či lézt 

sousedům na pozemek. Zvláštní je, že ani moc nevyužívají dětské hřiště, 

maximálně si hází s míčem na basketbalový koš. Pokud jsou nuceny být 

v dosahu rodičů, nezbývá jim nic jiného, než se potloukat okolo budovy C, 

případně využít nepřítomnosti sociálních pracovníků a na kole, koloběžce, malé 

děti na odstrkovadle sjíždět příjezdovou cestu z kopce dolů. Samozřejmě, 

pokud to jde, jejich cesty směřují mimo areál, kde nejsou pod kontrolou ani 

rodičů, ani pracovníků. Sdružují se nedaleko přilehlého rybníčku, případně 

v nedalekém remízku. Pokud se v azylovém domě zrovna sejde více starších 

dětí, mohou svým hromadným pokřikováním po kolemjdoucích i vyvolávat 

strach. Jeden soused si pak přišel stěžovat řediteli, že naši dětští klienti slovně 

nadávali jeho synovi. Vždy na konci prázdnin, kdy se již výrazně nudí, 

zaznamenávají pracovníci Střediska zvýšený počet stížností od okolních 

sousedů. Hlasitý křik je pak většinou to nejmenší, co sousedům vadí. Toto léto 

si našli velmi adrenalinovou zábavu: komu se podaří přehodit kamenem veliký 

dům přímo sousedící s areálem Střediska. Několika starším dětem se to 

povedlo, bohužel, na druhé straně domu parkovala auta. Nutno říci, že těchto 

„lumpáren“ se neúčastní pouze romské děti, ale všechny, bez rozdílů barvy 

pleti. 
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5.14.2. Hry s d ětmi 

Jedním z problémů, s nímž se sociální pracovníci u romských klientů setkávají, 

je neschopnost či neochota rodičů hrát si s dětmi. Velmi často můžeme vidět 

dospělé, většinou matky, jak sedí před budovou, kouří a popíjejí kávu a děti 

pobíhají okolo a hrají si sami. To samozřejmě neznamená, že by si děti 

nechtěly hrát s rodiči, naopak. Téměř každý den můžeme být svědkem situace, 

kdy děti přemlouvají své rodiče, ať se jdou s nimi na něco podívat, či si s nimi 

hrát.  

Příklad: V nedávné době byla v SKP nově otevřena hudební zkušebna, která 

byla kompletně zrekonstruována ze starého a mokrého sklepa. Motivem jejího 

zřízení bylo dlouhodobé zjištění, že velmi často se v azylovém domě vyskytují 

jedinci hudebně nadaní, kteří velmi dobře a rádi hrají na různé hudební 

nástroje. V průběhu let klienti i několikrát vystoupili s hudebním programem 

na nějaké společenské akci pořádané Střediskem, např. vánoční program, 

dětský den apod. Klienti povzbuzeni úspěchem a pochvalou posluchačů si 

velmi často povzdechli, že nemají kde zkoušet a že by jsme pak teprve viděli. 

Asi po roce příprav a zajištění financí jsme se pustili do přestavby sklepa 

Oblíbenou dětskou hrou jsou nájezdy na sousedův „nepřátelský“ pozemek. 
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na hudebnu. Samotná přestavba trvala několik měsíců a klienti celou dobu 

věděli, že se jedná o hudební místnost určenou pro ně. Při blížícím se 

dokončení se již formovaly skupinky dospělých, které se hlásily o využití. 

Mezitím hudebně nadaný sociální pracovník (absolvent konzervatoře) 

připravoval organizovaný program pro děti, pro rodiče s dětmi i pro případné 

zájemce z řad dospělých, sestávající z výuky a jiné hudební aktivity. 

Do hudebny byly zakoupeny hudební nástroje; piano, bicí, kytara, mixážní pult 

apod. Na jedno podzimní odpoledne byla stanovena první otevřená hodina 

nové hudební místnosti. Na komunitě byli pozváni děti a jejich rodiče 

na seznámení se s hudebnou a vyzkoušení hudebních nástrojů. V pět hodin 

odpoledne se z hudebny začal ozývat zvuk bicích, jak soc. pracovník začal 

"lákat zákazníky". Na klientské budově začal rozruch. Děti začaly tahat rodiče 

za rukáv, ať se jdou s nimi do hudebny podívat. Když jsem se objevil 

na budově, první otázka několika matek byla, zda-li mají ten hudební program 

povinně. Na moji odpověď, že samozřejmě ne, se obrátily k dítěti s tím, že 

nikam nejdou, protože mají hodně práce. Nakonec tam se svými dětmi šly 

(minimálně proto, že jsem tam byl), ale tento příklad ilustruje skutečnost jak 

moc velkým problémem pro matky v azylovém domě je podílet se s dítětem 

na společné aktivitě.  

Neznamená to však, že by si rodiče (nyní mám na mysli převážně romské 

rodiče) nerady hráli či by se z nějakého principu nechtěli účastnit aktivit 

pořádaných a organizovaných pracovníky Střediska. Jen jim v tom tam ty děti 

tak trochu překážejí. Ne proto, že by jim onu samotnou činnost nechtěli dopřát, 

ale že oni sami si chtějí hrát. V té chvíli se stávají dětmi a vrhnou se 

do pořádaných aktivit plnou silou a na vlastní děti zapomenou. Děti je v té chvíli 

zdržují, neboť nestačí jejich úrovni a přizpůsobení té jejich by jim sebralo 

požitek ze samotné hry. 

Klasický příkladem je pořádání fotbalových zápasů. Klienti mají fotbalové hřiště 

i míče k dispozici nepřetržitě, ale po většinu času zeje prázdnotou. Když jednou 

za čas pracovníci Střediska zorganizují fotbalový zápas pro dospělé, sejdou se 

na hřišti mimo rodičů i jejich děti a chtějí si s nimi hrát. V té chvíli rodiče (otcové) 

nemají problém, když by se do zápasu zapojily i jejich děti, ale neberou na ně 

žádný ohled, což může být pro děti velmi nebezpečné. Námi nabídnutá 
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varianta, že by si po skončení zápasu se svými dětmi také zahráli fotbal, se jim 

zdá atraktivní jen do skončení jejich hry, poté se velmi nenápadně vytratí a na 

hřišti zůstávají samotné děti, které si ještě chvíli bezradně kopou s míčem a pak 

také odcházejí.  

 

 

Samotné děti jsou rády za každou činnost, kterou s nimi dospělí absolvují. 

Všechny pravidelné dětské aktivity jsou vytížené a rodiči podporované, neboť 

pro ně představují příjemně strávený čas bez dětí. Z tohoto důvodu požadují 

sociální pracovníci na většině dětských aktivit přítomnost jednoho z rodičů, i 

kdyby se měl pouze pasivně dívat. Většinou se totiž pak rodiče dětmi nechají 

strhnout a do aktivit se také zapojí.  

Zatoulaný mladý fotbalista rodičům, zdá se, vůbec nevadí. 
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Samozřejmě to neplatí pro všechny, ale velká většina romských rodičů si se 

svými dětmi nejen že nehraje, ale ani je nemá pod kontrolou. Děti pobíhají po 

celém areálu, zatímco rodiče sedí hromadně před vchodovými dveřmi ubytovací 

budovy, kouří a pijí svoji již x-tou kávu.  

 

5.14.3. Hry dosp ělých 

Jak již bylo zmíněno v předešlé kapitole, dospělí si hrají také a rádi. Někdy 

mám vyloženě pocit, že navštěvují dětské programy ne proto, aby si hráli se 

svými dětmi, ale aby získali inspiraci, co všechno si mohou zahrát sami. Jedna 

sociální pracovnice vyprávěla, jak k ní chodila na pravidelný pohovor klientka 

s předškolním dítětem. V kanceláři dítě objevilo dětské puzzle, snažilo se je 

skládat. Při odchodu mu sociální pracovnice puzzle dala s tím, ať do příště 

trénuje a příští návštěvu jí ukáže, jak to umí skládat. Další týden, kdy matka 

s dítětem opět přišla, dítě rozbalilo puzzle a začalo skládat. Matka to 

nevydržela, dítě odstrčila a začala skládat sama: „Mě to strašně baví, každý 

večer si s tím hraju.“  

Někdy bývá strašně těžké i pro samotné sociální pracovníky udržet touhu rodičů 

si hrát v mezích hraní si s dětmi. Při některých soutěžích, které byly původně 

Někteří rodiče se nechají svými dětmi strhnout a zapojí se. 
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určeny pouze pro děti, musí improvizovat a zorganizovat tu samou soutěž i 

pro rodiče a/nebo se pokusit rodiče zapojit. To znamená rozdělit dospělé 

do dvou skupin, které spolu budou soutěžit, a přiřadit je k již stávajícím 

družstvům dětí. Když se to podaří, pak mají obě skupiny, jak děti, tak rodiče 

pěkný zážitek společně stráveného času. Je nutné však uhlídat, aby se soutěž 

nezvrhla pouze v souboj dospělých, kteří chtějí za každou cenu vyhrát, a děti 

v jejich družstvu jim to pouze kazí. Nemluvě o tom, že takto zapojit se mohou 

pouze ke starším dětem a těm menším nezbývá nic jiného, než pouze fandit 

svým rodičům a starším sourozencům. 

 
Zde ještě soutěží děti ….. 
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To, že dospělí kolikrát vezmou dítěti hračku a hrají si s ní sami, můžeme vidět 

každý rok na vánoční komunitě, kdy se rodiče nemohou dočkat, až jejich dítě 

rozbalí dárek, který dostalo pod stromeček. Nutno říci, že vánoční dárky pro děti 

financované sponzory jsou hodnotné a individuálně vybírané podle přání dítěte, 

takže je pro takového tatínka těžké nesebrat svému synovi auto na vysílačku. 

Překvapením pro sociální pracovníky však jednou bylo, když v rámci dětského 

klubu půjčili dětem pingpongové pálky a míčky s tím, že si mohou zahrát turnaj 

a za nějakou dobu si k nim přišly děti stěžovat, že jim rodiče pálky sebrali, 

vyhnali je a hráli si sami. 

A zde se již mnohem zarputileji o vítězství perou jejich rodiče. 
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5.14.4. Učení dětí 

Přes všechno naše zdání, že se rodiče svým dětem nevěnují a ty se pouze 

poflakují venku, popřípadě se dívají na pokoji na televizi, předávají svým dětem 

své dovednosti a zkušenosti. Někteří z romských rodičů, zvláště ty hudebně 

nadané podporují tuto dovednost i ve svých dětech a učí je hrát na hudební 

nástroje. Když pak jejich děti předvádějí své umění při nějaké společenské akci, 

jsou na ně náležitě hrdí. 

Turnaj dětí, nebo rodičů? 
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5.14.5. Učení nápodobou 

O tom, že děti obecně napodobují své rodiče, pravděpodobně vůbec 

nepochybujeme. V azylovém domě se s tímto klasickým způsobem učení 

můžeme setkat v různých podobách. Například již obligátní a jednou zmíněný 

fotbal. Když si jdou zahrát fotbal pouze samotní zaměstnanci Střediska, během 

krátké chvíle se objeví spousta mužských obyvatel azylového domu s touhou si 

fotbal také zahrát. A v jejich závěsu jdou děti, které si zrovna teď jdou fotbal 

zahrát také. Pokud rodiče však něco umí a své umění pak veřejně předvádí, 

například hudební koncert klientů pro pracovníky Střediska, jejich děti jsou 

z toho nadšené a snaží se zapojit. 

Hrdý otec. 
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Jiným příkladem přirozeného učení se od rodičů je pětileté dítě, které šlo 

společně s ostatními dětmi a sociálními pracovníky na výlet. Šli okolo skládky, 

kde tento klučina sebral torzo elektromotoru. Sociální pracovnice ho 

Vystoupení rodičů. 

A děti by se rády připojily. 
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napomenula: "Co to sbíráš, zahoď to, podívej, jak je to špinavý." On se na ni 

podíval a řekl: "Ale vždyť to je měď.". 

 

5.15. Neviditelnost Rom ů 

Všeobecná neochota Romů sdělovat ostatním a hlavně gádžům nějaké bližší 

informace o sobě se projevuje, a to velmi výrazně, i v azylovém domě. Je to 

zřejmé již při přijímacím pohovoru. Mezi podmínkami přijetí (viz. výše) je mimo 

doložení základních dokladů, výpisu trestního rejstříku i napsání životopisu. 

Velmi často se však sociální pracovníci setkají s tím, že pro spoustu žadatelů 

jsou tyto podmínky těžko akceptovatelné a radši zůstanou tam, kde jsou, tj. 

na ubytovně, která je podstatně dražší, ale kde jsou víceméně anonymní, či 

u příbuzných, přestože je tam většinou bydlení velmi problematické. Životopis, 

který sami nebo s pomocí svého sociálního pracovníka napíší, je patrně jejich 

první písemné zachycení životních událostí. Romští žadatelé o ubytování, ale 

i ti, co již bydlí, mystifikují, nepřiznávají své příbuzenské poměry, které mezi 

sebou mají. Dříve bylo jedno z pravidel azylového domu nepřijímat žadatele, 

kteří již zde měli ubytovaného nějakého příbuzného. Toto pravidlo bylo 

zavedeno poté, co jsme zjistili, že společně ubytovaní příbuzní vytvářejí v rámci 

komunity klientů podskupiny a začínají ostatní spolubydlící šikanovat. Tato 

opatření však často nebyla účinná, neboť několikrát se nám stalo, což jsme 

však zjistili až po několika měsících, že máme ubytovány na jedné budově 

příbuzné, většinou se jednalo o bratrance a sestřenice, v jednom případě šlo 

dokonce o sestry (každá měla samozřejmě jiné jméno). Techniky, jak docílit 

přijetí určitých rodin, byly velmi vynalézavé. V jednom případě dokonce širší 

rodina přestala finančně podporovat svoji dceru, aby musela z azylového domu 

odejít a uvolnila tak místo pro svého bratra, jehož ubytování shledala jejich 

primární rodina jako potřebnější. Toto skrývání rodinných vazeb pokračuje i 

po zrušení tohoto vstupního pravidla. Nepodávat o sobě jakékoli relevantní 

informace, pokud to není úplně nutné, je základní strategie obyvatelů azylového 

domu. Pokud by tento tlak na kontrolu informací a dohledu sílil, jak například 

požadují sociální pracovníci OSPODu, tak zvláště rodiny bez vysvětlení 

z azylového domu odejdou.  
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Velmi zajímavou strategií, jak se stát méně kontrolovatelnými, je používání i 

různých krycích jmen či přezdívek. Jak poukazuje Carol Silverman ve své stati 

„Vyjednávání Cikánství, situační strategie“, používají američtí Cikáni, aby se 

stali neviditelnými, celou řadu obvyklých amerických jmen – existují 

pravděpodobně stovky Cikánů se jménem John Miller.12 Zde si sice Romové 

nemění tak často příjmení, ale křestní jména používají velmi volně. Poslední 

dobou jsme také svědky častějších fingovaných svateb, kdy dlouhodobí 

partneři, kteří spolu žijí mnoho let a mají společně několik dětí, se ožení a vdají 

za cizí státní příslušníky, většinou Vietnamce. Samozřejmě, že v první řadě šlo 

o finančně motivovaný akt, ale je možné, že i následná změna příjmení může 

být užitečná. Důvodem může být permanentní skrývání se před vytrvalými 

výběrčími úvěrových společností. Není měsíce, kdy by se v kanceláři neobjevil 

nějaký z těchto pracovníků a nesnažil se zjistit, zdali dotyčný či dotyčná zde 

bydlí. Stejně často se však objevují i kriminalisté či soudní úředníci a ověřují si 

totožnost bývalých i současných klientů. Kolikrát se stane, že policie hledá 

nějakou informaci o našem bývalém klientovi i po několika letech, co se 

odstěhoval, neboť azylový dům je jeho poslední ověřitelnou adresou. Pouze 

menšina odcházivších klientů nám poskytne informace o svém dalším pobytu, a 

to i paradoxně přes to, že jsou to naši sociální pracovníci, kteří se jim snaží najít 

nějaké následné bydlení, ať už je to podnájem či jiný azylový dům. Vždy se pak 

jedná o informaci, která je platná pouze určitou dobu. Po několika měsících 

většinou ztratíme na bývalé klienty funkční kontakt a o jejich dalším životě se 

dozvídáme buď tím, že přijdou na návštěvu, nebo se po několika letech k nám 

opět přihlásí. Asi nejspolehlivější cestou, jak se v případě potřeby s někým 

z nich spojit, je poslat vzkaz po nějakém klientovi. 

 

5.15.1. Klientská pošta 

Velké většině klientů přichází jejich pošta na adresu azylového domu, neboť to 

je adresa, kterou udávají svým sociálním pracovníkům na jejich domovském 

úřadě, případně na úřadech práce. Tato adresa se pak stává jedním z mála 

adres, na které je možné je během jejich bydlení zde zastihnout. Klientům sem 

                                                 
12 Janoušek. Cikáni a etnicita. str. 32 
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pak přicházejí dopisy ze sociálních úřadů, složenky s mateřským příspěvkem 

nebo sociální dávky. V praxi to funguje tak, že pošťačka přinese veškerou poštu 

do SKPHOPO, sekretářka ji roztřídí a klientskou poštu dá do schránky 

pro klienty. Tu pak vybere jeden, komunitou vybraný klient a roznese ji 

spolubydlícím na pokoje. 

Málokterý klient, kterému ubytování v azylovém domě skončí a odstěhuje se, si 

také zruší tuto korespondenční dresu. Pošta mu tak dál chodí na adresu 

SKPHOPO, což mu paradoxně kolikrát nevadí, neboť si ji pak chodí tajně 

do azylového domu vyzvedávat. Buď mu ji vezme a schová někdo z bývalých 

spolubydlících, a/nebo v době „výplat“ čeká před azylovým domem 

na přicházející pošťačku. A že ho nezastihne dopis s červeným, či modrým 

pruhem? Tak to se nedá nic dělat. Velmi často nás také ráno přivítá vypáčená 

schránka klientské pošty.  

 

5.15.2. Mobilní telefon  

V současné době není moc klientů, kteří by nevlastnili mobilní telefon. Fakt, že 

nyní vlastní telefon skoro každý, včetně dětí na prvním stupni základních škol, 

není až tak překvapující, co ale již trochu překvapí, je počet mobilních čísel, 

které se u obyvatel azylového domu vyskytují. Pravděpodobně to opět souvisí 

s potřebou Romů nebýt tak snadno vystopovatelní. Většina z nás má své 

telefonní číslo co nejdéle a nechce ho měnit, protože ho zná mnoho lidí, a 

kdyby přestalo fungovat, zkomplikovalo by mu to život. U romských klientů je to 

naopak, jedno telefonní číslo by nemělo být v provozu moc dlouho, a když jej 

zná moc lidí, je nejvyšší čas na jeho změnu. Zároveň disponují větším počtem 

telefonních čísel, která různě poskytují různým lidem. Při přijímacím pohovoru 

dávají klienti na sebe telefonický kontakt, abychom jim mohli zavolat, zda byli 

schváleni k ubytování, příp. u schválených, že se již uvolnilo místo. Ne vždy, ale 

poměrně často (na to, že se jedná o jejich zájem být zastižení) se sociálním 

pracovníkům stává, že dané telefonní číslo nikdo nezvedá, případně je 

nedostupné. Pak nezbývá než čekat, až zavolají sami, většinou z jiného 

telefonního čísla. Neznamená to, že všechny ty telefonní SIM karty vlastní 

jeden člověk, spíše se zdá, že jsou putovní, kolují mezi širší rodinou a používá 
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či nepoužívá je zrovna ten, kdo potřebuje. I v rámci komunity se potulují různé 

telefony, které všichni používají, ale nikdo nevlastní. Silverman předpokládá, že 

existuje něco jako „romský telefon“, který znají pouze ostatní Romové.13 Nám 

tento předpoklad připadá korektní. 

O tom, že tato jejich strategie nezanechávat stopy je velmi účinná a nenápadná, 

jsme se mohli přesvědčit na vlastní kůži a i po 10leté zkušenosti jsme byli 

překvapeni. Jedna klientka, které jsme pronajali v rámci služby Bydlení na půl 

cesty samostatný dům na okraji Prahy, jednoho dne dům opustila, zanechala 

tam obrovský nepořádek, včetně zavřených psů a obrovský dluh na energiích. 

I přes to, že jsme od ní měli kopie občanského průkazu a další doklady, nebyli 

jsme schopni ji vystopovat. Jakoby se po ní zem slehla. Nikdo ji neznal, nikdo 

neví, kam se odstěhovala. Umět zmizet přesně ve správnou chvíli, kdy už je 

jasné, že výmluvy a sliby nemají cenu, je jejich velkým uměním. Cestování je 

také potenciálním prostředkem řešení problémů, který spočívá v tom, že osoba, 

která má potíže, se fyzicky vzdálí od jejich zdroje, ať se již jedná o konflikt 

s gádžovskými autoritami či ostatními cikány.14 

Po této klientce zůstalo 5 nefungujících telefonních čísel. Byli jsme sami 

ze sebe překvapeni, když jsme si uvědomili, že jsme si v průběhu celého roku 

vůbec nevšimli, že s námi komunikuje pokaždé z jiného čísla, neboť ten svůj 

telefon měla buď vybitý nebo rozbitý a nebo ho zrovna měla sestra. 

 

                                                 
13 Janoušek. Cikáni a etnicita. str. 42 
14 Janoušek. Cikáni a etnicita. str. 41 
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6. Orálně založené myšlení a vyjad řování 

 

6.1. Podobnost myšlení klient ů azylového domu s myšlením 

lidí žijících v orální kultu ře 

Při studiu problematiky komunitního života obyvatelů azylového domu se často 

setkávám se specifickým chováním a jednáním klientů vůči sobě navzájem, 

vůči autoritám a v neposlední řadě i vůči sobě v kontextu jejich budoucnosti. 

Zaujala mě určitá podobnost mezi klienty azylového domu, tj. lidí žijících 

na okraji společnosti bez vlastního bydlení, a mezi lidmi žijícími v kultuře 

bez znalosti písma, jak je popisuje Walter Ong ve své knize „Technologizace 

slova“. Některé pasáže, kde autor popisuje zvláštnosti orálně založeného 

myšlení lidí neznající písmo, mi připomínají způsob myšlení a jednání některých 

klientů azylového domu. Samozřejmě, že většina klientů azylového domu, 

chodila v dětství do školy, umí číst i psát a svůj život prožila ve společnosti 

psané kultury, ale ze své zkušenosti ze společných komunit klientů azylového 

domu jsem nabyl přesvědčení, že některé chování, myšlení a vyjadřování 

klientů v určitých okamžicích připomíná myšlení a vyjadřování lidí z kultury 

orální. 

Pokusím se zde lehce poukázat na určité podobnosti mezi typickými znaky 

orálního myšlení lidí žijících v klasické orální kultuře a lidmi bydlícími 

v azylovém domě.  

Například klienti bydlící v azylovém domě mají samozřejmě řádně sepsanou a 

podepsanou ubytovací smlouvu obsahující v příloze podrobně sepsaný 

ubytovací řád, se kterým jsou při nástupu seznámeni přečtením hlavních 

povinností a pravidel. Po několika dnech pobytu se však začínají chovat, jakoby 

ubytovací řád nikdy nečetli, dokonce jsou skutečně přesvědčeni, že nic 

takového nepodepsali. (Připomíná to všeobecné podmínky bank napsané 

malým písmem, které automaticky podepíšeme, i když jsme si je nepřečetli, 

přestože víme, že tam jsou uvedeny důležité podmínky, které by se pro nás 

mohli stát nebezpečnými. Jako bychom to nechtěli vědět, protože bychom to 

pak nemohli podepsat.) Pravidla platící pro všechny ubytované začnou vnímat a 
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dodržovat až tehdy, když je s nimi seznámí jejich spolubydlící, případně když se 

znovu připomenou na společné komunitě. Někteří si základní pravidla bydlení 

(platba za ubytování, zákaz kouření apod.) uvědomí až tehdy, když je poruší a 

hrozí jim sankce.  

I nové nařízení či případné změny řádu se vydají v písemné podobě, ale platit 

začnou až při jejich společném přečtení na komunitě. To znamená, že i když je 

to napsané, ale nezdůrazní se to veřejným přečtením, jakoby to neexistovalo. 

K podpoření a zafixování nových pravidel je pak nutné, aby si je klienti sami 

zformulovali v zápisu z komunity, v jejímž psaní se střídají a který si podepsaný 

od všech spolubydlících vyvěsí na nástěnky na budovách. Ve společenství 

s orální kulturou se chápe znějící slovo jako poháněné určitou energií a 

přisuzuje se mu magický účinek15. Je pravda, že nové nařízení, případně nějaký 

zákaz velmi důrazně přednesený na komunitě kolikrát vůbec žádný magický 

účinek nemá a velmi často se další týden znovu musí opakovat. Magické účinky 

slovu sociálního pracovníka však klienti často přisuzují v tom případě, když 

v něj hodně doufají a jsou v nějaké situaci citově zainteresovaní. Například 

klienti žádající na sociálním odboru o byt velmi stojí o to, dostat od pracovníků 

kladné doporučení (které stejně při nedostatku bytů velmi pravděpodobně nemá 

velký význam). Sociální pracovnice napíší písemné doporučení a zašlou jej 

odpovědnému pracovníkovi bytového odboru. Avšak někteří klienti se s tím 

nespokojí a velmi důrazně žádají, aby toto "dobrozdání" bylo ještě řečeno 

ústně, tzn. aby tam sociální pracovník zavolal a "všechno jim tam řekl", neboť to 

„písemné“ nemá takovou váhu. Podobně jako se jeden z klientů dožadoval 

osobního doprovodu sociálního pracovníka na sociální úřad: "Ale když tam 

půjdete se mnou a všechno jim tam řeknete, tak mi určitě ten byt dají." 

Jednou z nezbytností při uchovávání myšlenek a informací podávaných 

verbálním způsobem je přítomnost dalšího či dalších účastníků při rozhovoru či 

nějakém vyprávění16. Této zákonitosti můžeme být svědky na komunitě klientů 

při řešení nějakého problému či stížnosti (např. zima na pokojích), kdy je 

publikum tím nejd ůležitějším p ředpokladem pro samotnou prezentaci . 

V prvé fázi proběhne krátký boj o řečníka, tj. kdo z klientů bude mít právo 

                                                 
15 Ong, Walter J.: Technologizace slova. str. 43 
16 Ong, Walter J.: Technologizace slova. str. 44 
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přednést veřejně stížnost. Ve většině případů se takovéto stížnosti ujme buď 

neformální lídr komunity, nebo ten, kterého se problém nejvíce týká. Někdy se 

pokusí využít příležitosti k zviditelnění i někdo jiný, a to většinou tím, že začne 

mluvit jako první. Pokud se jedná o stížnost, má podporu a pozornost ostatních 

zajištěnou. Pak už záleží pouze na něm, jestli té příležitosti dobře využije a 

barvitě vylíčí, jak se na budově nedodržuje noční klid, děti běhají po chodbách, 

někdo se hlasitě směje v kuchyni a on nemůže spát, tudíž ráno zaspí a co s tím 

budeme dělat, až kvůli tomu ztratí práci. Jedná se o určité divadlo, kdy 

schopnost jedince zaujmout a co nejdéle udržet pozornost jak spolubydlících, 

tak i sociálních pracovníků mu může v budoucnu zajistit lepší pozici mezi 

spolubydlícími. 

Walter Ong ve své práci Technologizace slova ve třetí kapitole předkládá 

seznam typických vlastností orálně založeného myšlení a vyjadřování, kterými 

se odlišuje od myšlení a vyjadřování s chorografickým základem. Je až 

s podivem, jak tyto vlastnosti někdy korespondují s myšlením či jednáním lidí 

žijících v azylovém domě. Podívejme se tedy na tyto typické vlastnosti 

podrobněji: 

 

6.1.1. Spíše kumulativnost než analýza 

V orální kultuře se pro snadnější zapamatování používá slovních spojení, shluk 

vět či epitet. Klasickými příklady jsou "statečný voják", "krásná princezna", 

"nepřítel lidu" apod.17. Tato slovní spojení se nesmí rozebírat na jednotlivé 

součástky, prostě voják bude navždy statečný a princezna krásná. 

Napadá mě, jestli takovým slovním spojením, které se nedá rozpojit, není i 

klienty velmi často používaná fráze: „Vy mi nechcete pomoci, protože jsem 

cikán.“ Případně: „To jste středisko křesťanské pomoci, když nepomáháte?“  

Připomíná mi to rozhořčeného klienta, který „vtrhnul“ do kanceláře sociálních 

pracovníků s inzertními novinami v ruce, že nemůže najít nájemní bydlení, 

protože je diskriminován, a ukazoval na dodatek k inzerátu: „RK nevolejte“ a 

dožadoval se vysvětlení, proč jako Romský Klient nesmí volat.  

                                                 
17 Ong, Walter J.: Technologizace slova. str. 50 
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Ono i velmi časté spojení „hloupý cikán“, nebo častější „špinavý cikán“ je 

zakořeněno tak hluboce, že i sami romští klienti ho v rozčilení použijí, jako již 

výše uvedený příklad naštvaného podvedeného romského taxikáře: „Žádnej 

bílej, špinavej cikán, zlodějskej, to byl.“  

O těchto problematických slovních spojeních pojednává i nedávná kauza 

dětské čítanky pro žáky druhých tříd, která obsahuje příběh Mýdlová Madla 

od Ivony Březinové: „Máma mi povídala, že se s těmi Demeterovic kluky vůbec 

nemám bavit... říkala, že jsou to cikáni. A cikáni jsou prý špinaví a kradou." 18 

 

6.1.2. Refundantnost či "mnohomluvnost" 

Při psaném textu se mohu při výpadku pozornosti kdykoli vrátit o pár řádek zpět 

a znovu si připomenout kontext. V orálním myšlení neexistuje nic, k čemu by se 

dalo vrátit, neboť ústní promluva mizí okamžitě po té, co byla vyřčena. 

Opakováním toho, co bylo již řečeno, se udržuje mluvčí i posluchači 

ve správném kontextu19. 

Orální myšlení charakterizuje mnohomluvnost, která je výraznější 

při vyjadřování před velkým publikem než v komunikaci s druhou osobou. 

Při projevu k více lidem je větší pravděpodobnost, že někomu něco „vypadne“ a 

vícenásobným opakováním již vyřčeného se toto nebezpečí snižuje. 

V azylovém domě při komunitách se většinou probírá pouze několik témat, 

která se pravidelně opakují. Dokonce v průběhu jedné komunity je určitý 

problém, např. „je zima na pokojích“, vyjadřován opakovaně, a to buď stejnou 

osobou nebo „pomůže“ spolubydlící a stejný problém znovu zopakuje. 

Při žádosti sociálních pracovníků o provedení měření a následného zápisu 

naměřené teploty s časem měření, na jehož základě by mohla být posouzena 

skutečná potřeba přitopit, je toto řešení klienty odsouhlaseno, avšak na příští 

komunitě nejen že zápis o měření není, ale stížnosti klientů na zimu se stupňují 

a nastává barvité líčení, kolik dětí a jak těžce ze zimy onemocnělo a kolik jich 

ještě onemocnění. Předesílám, že teplota zůstává po celou dobu stejná, cca 

                                                 
18 http://zpravy.idnes.cz/cikani-jsou-spinavi-lici-maminka-v-citance-skolstvi-chce-knihu-stahnout-
1nx-/domaci.aspx?c=A111107_181834_domaci_jj 
19 Ong, Walter J.: Technologizace slova. str. 51 
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20 °C. Ur čitě zde ale funguje přímá úměra mezi mírou důležitosti jejich tématu a 

počtem jeho zopakování.   

 

6.1.3. Konzervatismus či tradicionalismus 

V orální kultuře se vědění velmi těžce získává a je velmi vzácné. Společnost si 

proto výrazně cení moudrých mužů a žen, kteří se zaměřují na jeho 

uchovávání, tedy lidí, kteří znají příběhy ze starých časů a umějí je vyprávět. 

V psaných kulturách vyzdvihují naopak mladé lidi, kteří objevují něco nového. 

Mezi klienty azylového domu je takto ceněn neoficiální mluvčí komunity, 

většinou to také bývá někdo zkušený, služebně starší se znalostmi historie a 

pravidel žití v azylovém domě, tzn. někdo, kdo je klientem minimálně již několik 

měsíců. Nejvíce zkušeností mají samozřejmě ti, kteří jsou v azylovým domě 

nejdéle, 10 či 11 měsíců, ale tito lidé většinou ztrácí motivaci "bojovat", či 

předávat zkušenosti jiným, neboť jsou před odchodem (ze zákona o sociálních 

službách je max. délka pobytu 12 měsíců) a pokud nemají zajištěné jiné 

bydlení, upadají buď do letargie, či naopak "kopou" okolo sebe. Jiná situace 

nastane, pokud se do azylového domu po roce vrátí někdo z bývalých klientů. 

Tito klienti jsou "staří mazáci" a po počátečním rozkoukání velmi rychle 

přejímají úlohu vůdců a mluvčích a svoji "přesahující" zkušenost z minulých let 

předávají dál.  

V roli vůdců převažují spíše muži, ale pokud se jedná o rodinu, kdy žena je 

s dětmi na mateřské a tudíž v azylovém domě tráví více času než zaměstnaný 

partner, může se stát touto vůdčí osobností ona.   

Walter Ong poukazuje na originalitu vyprávění v orálních kulturách: "Originalita 

vyprávění nespočívá ve vymýšlení nových příběhů, nýbrž v úspěšné interakci 

vypravěče a posluchače v jisté konkrétní chvíli – při každém vyprávění se 

příběh musí uvést jedinečným způsobem do konkrétní jedinečné situace, neboť 

v orálních kulturách je nutné přinutit publikum, a často velmi energicky, aby na 

daný projev reagovalo."20 

Schopnost originality vyprávění a projevu je základním předpokladem pro funkci 

"mluvčího" komunity, neboť jak jinak by mohla být šance pokusit se přesvědčit 

                                                 
20 Ong, Walter J.: Technologizace slova. str. 53 
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vedení o nutnosti zřídit kuřárnu, když tato žádost byla již několikrát zamítnuta. 

Jedině novou verzí příběhu, jak kuřárna zlepší životy všech obyvatelů 

azylového domu, včetně sociálních pracovníků. 

 

6.1.4. Blízkost p řirozenému sv ětu 

Zde by pro obyvatele azylového domu platila spíše blízkost k praktickému 

světu, neboť s ním se každodenně konfrontují. Řešení praktických problémů 

převažuje nad ostatními složkami života. Absence vlastního bydlení a nejistota 

ohledně vlastní budoucnosti způsobují pravděpodobně obranný styl života 

zaměřený spíše na přítomnost, vyhledávání krátkodobých radostí, potlačení 

dlouhodobějších cílů a řešení problémů, až když nastanou.  

 

6.1.5. Agonistický tón 

Téměř všechny orální kultury nebo kultury s pozůstatky urality jsou ve svých 

verbálních projevech i celkovým životním stylem velmi bojovné. Vzájemné 

spílání – „flyting“ je běžným jevem v orálních společnostech na celém světě 

Rozšířený výskyt verbálního násilí v orálních kulturách vysvětluje Ong obecnou 

neznalostí reálných příčin chorob a katastrof, která pak způsobovala napětí 

mezi lidmi. Nemoci či katastrofy bývávaly zapříčiněny zlovolným působením 

jiného člověka (kouzelníkem, čarodějnicí).21 

S agresivním verbálním projevem se můžeme mezi „azylanty“ setkat velmi 

často, a to jako reakcí na „nepohodu“ způsobenou buď jinými lidmi (svými 

spolubydlícími, sociálními pracovníky), nebo nějakou událostí, která nemá 

konkrétního původce. Nadávky a vulgární vyjadřování na adresu všech, kteří 

domněle způsobili jejich potíže, přináší okamžité uvolnění napětí a úlevu. 

Vytvoření vnějšího nepřítele, který za všechno může, umožní vyvázat se 

z osobní zodpovědnosti na nepříznivou životní situaci.  

Ukázkovým příkladem uvolnění tenze z nepohody a určitého zoufalství pomocí 

nalezení původce jejich potíží je anonymní stížnost pravděpodobně několika 

klientů. Ve struktuře textu je vidět spíše mechanické zachycení proudu 

                                                 
21 Ong, Walter J.: Technologizace slova. str. 55-57 
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myšlenek na papír. Otázkou zůstává, zda použití psacího stroje mělo sloužit 

k větší anonymitě, nebo mělo stížnosti dát oficiální charakter. 

 

 

 
- Stížnost byla pravděpodobně psána klientem 
z budovy C a určitě se na ní podílelo více klientů. Byla 
psaná na psacím stroji na formátu A4.  
- To, že je budova C ze dřeva, je klientům 
připomínáno minimálně 1x měsíčně, a to v souvislosti 
nepovolení kouření na budově a nevybudování 
kuřárny – neboť hrozí nebezpečí požáru a při nácviku 
hasičského poplachu se ukázalo problematické 
opuštění budovy pouze jedním východem. 
- Odkaz na křesťanskou církev je velmi častý: „To jste 
Středisko křesťanské pomoci, když ….?“ 
- O dotacích se na komunitě mluví většinou 
na začátku roku, kdy klientům vysvětlujeme, že se 
musí šetřit, neboť dotace přicházejí až s 5měsíčním 
zpožděním. 
 
- Zajímavé je srovnání azylového domu a ubytovny, je 
zde tedy předpoklad, že by azylový dům měl nabízet 
kvalitnější bydlení než ubytovna.  
 
- Informaci, že je nutné si hledat jiné, lepší bydlení 
dostávají klienti na individuálních pohovorech. 
- „Dva nájmy“ znamená platbu při příchodu poměrnou 
část do konce měsíce a do posledního dne v měsíci 
zaplatit na další měsíc. Kauce je vybírána poslední 2 
roky jako vratná záloha na zničené postele a nábytek. 
 
- 9 000 Kč – pravděpodobně jsou myšleny sociální 
dávky. 
- Roma nebo cikána, je to myšleno jako synonymum, 
nebo seberozlišení? 
- Zde myšleny dvě výjimky na rozdělení platby 
nájemného. 
 
- Když jsou klienti „vyhozeni“, většinou je jim zajištěn 
jiný azylový dům (matkám), případně ubytovna.  
- Odebrání dětí je velmi výjimečné. 
- Mají sociální pracovníci rádi cikány, nebo to jenom 
hrají? 
- Myslí si, že se jim sociální pracovníci smějí. 
 
 
 
- Katastrem je pravděpodobně myšlen nějaký úřad, 
který by se jich zastal.  
Někteří klienti, kterým je předčasně ukončena 
smlouva (například opakované alkoholové mejdany), 
skutečně vyhrožují, že to tak nenechají a zavolají TV 
nebo novináře. 
 
 
 
- Klienti, kteří v rámci tréninkového zaměstnání, kopali 
staré vodovodní potrubí za kuchyní, našli nějaké 
zvířecí kosti. 
 
 
- Při blížícím se termínu výběru nájemného by se 
skutečně snížení nájmu hodilo.   
 
Zde je vidět typický příklad okamžité změny formy 
přesvědčování: výhrůžka, prosba, slib, poděkování. 
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Rozepře mezi spolubydlícími se vyskytují celkem často a projevují se většinou 

nadmíru hlasitou a vulgární hádkou, do níž se velmi snadno zapojí i ostatní 

klienti. Nutno říci, že s brachiální agresí klienta vůči okolí se setkáváme velmi 

zřídka a pokud se tak již stane, tak ostatní klienti dotyčného zpacifikují dříve, 

než máme šanci zasáhnout.  

Verbální souboj mezi spolubydlícími má však i jinou funkci. Procvičuje 

komunikační dovednosti a testuje účinek argumentů, které potom může uplatnit 

při komunikaci se sociálními pracovníky azylového domu nebo se sociálními 

pracovníky na příslušných úřadech. 

Nepřátelství či vztek vůči vedení nebo konkrétnímu sociálnímu pracovníkovi se 

projevuje spíše ignorováním, odsekáváním, mumláním si pod vousy. Pokud již 

dojde na agresi verbální, jedná se již spíše o znak bezmoci a zoufalství, kdy 

klient „tzv. nevidí, neslyší“, neboť v tomto případě riskuje okamžité vyloučení, 

a tím ztrátu střechy nad hlavou. Podobně jako v orálních kulturách i u klientů 

azylového domu nemá naštvanost dlouhého trvání a velmi rychle může přejít 

k opačnému pólu, kdy sociálního pracovníka, jehož včera nemohl ani vidět, 

začne dnes nekriticky chválit a opěvovat. Většinou to nastává tehdy, kdy se 

klientovi něco podaří, např. získá výjimečné dávky, sežene práci, objeví se 

možnost podnájmu apod. a on získá pocit, že za tím stojí některý ze sociálních 

pracovníků (což tak být může vzhledem k tomu, že se jedná o jejich standardní 

činnost). Od té chvíle se pak dotyčný pracovník musí bránit přílišné náklonnosti 

klienta, který ho přichází informovat o všem, co se mu událo i několikrát 

za dopoledne. Nebo naopak slouží tato „oslava úžasnosti" jako příprava půdy 

pro nějakou žádost, kterou má sociální pracovník podpořit či v rámci své 

kompetence schválit. Nejčastějším příkladem je žádost o výjimku u platby 

nájemného. Opačným příkladem bojového spílání a hanění v orálních kulturách 

nebo v kulturách s přežívající vrstvou orality je přehnané vyjadřování chvály, s 

nímž se ve spojitosti s oralitou setkáme naprosto všude.22 

 

                                                 
22 Ong, Walter J.: Technologizace slova. str. 57 
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6.1.6. Spíše empatie a ú častenství než objektivní odstup 

Poznávat a vědět znamená v orální kultuře společně dosáhnout těsného, 

empatického sblížení s poznanou věcí, tedy takříkajíc "držet s ní krok" 23 

Ač se to na první pohled nezdá, členové komunity drží pospolu, a to i v případě 

jedince, který způsobuje ostatním problémy a je neoblíbený. V případě, že je 

dotyčnému pro neplnění ubytovacího řádu ukončena smlouva, začnou se ho 

ostatní spolubydlící zastávat, omlouvat to, projevovat účastenství a snaží se 

přímluvou změnit rozhodnutí sociálních pracovníků. V té chvíli se zapomenou 

na rozpory mezi sebou i vůči „postiženému“ a například společně napíší 

přímluvný dopis, v němž se za dotyčného postaví a zaručí. Tento dopis pak 

všichni podepíší a předají vedení. Je zajímavé, že s takovýmto přímluvným 

dopisem jsem se setkal v průběhu činnosti Střediska již několikrát při různém 

složení klientů. V několika případech jsem byl i svědkem, že si klienti spontánně 

uspořádali sbírku na zaplacení nájmu. Mám dojem, že tato solidarita úplně 

nesouvisí s tím, jak je klient u ostatních oblíbený. Podpora ostatních 

spolubydlících jde i napříč národností. V těchto případech je důležitější 

příslušnost ke komunitě klientů, než rozlišování Rom – neRom. 

  

6.1.7. Homeostáza 

Na rozdíl od společností používajících písmo lze orální společnosti označit jako 

homeostatické. To znamená, že žijí do značné míry v přítomnosti, která sama 

sebe udržuje v rovnováze, neboli v homeostáze, tím, že se zbavuje vzpomínek, 

které již pro přítomnost nemají žádný význam.24 Klienti velmi neradi vyprávějí 

o své minulosti, zvláště pokud se například jedná o jejich dřívější bydlení. Na 

otázku, odkud přišli a proč jsou v azylovém domě, většinou odpovídají velmi 

obecně a velmi podobně: „Přišli jsme z Prahy X, kde jsme přišli o bydlení, neboť 

majitel nás bez upozornění vyhodil a teď nemáme kam jít.“ Není překvapující, 

že se později dozvídáme, že přišli z jiného azylu, či ve většině případů 

z primární rodiny, kde je již jejich příbuzní nechtějí. Výjimkou není ani příchod 

ze sociálního bytu, ze kterého se pro neplacení nájemného museli vystěhovat. 

                                                 
23 Ong, Walter J.: Technologizace slova. str. 57 
24 Ong, Walter J.: Technologizace slova. str. 58 
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S úpravou vlastní minulosti tak, aby pro okolí (ale i pro ně) nebyla tolik 

negativní, se setkávají sociální pracovníci velmi často. Zajímavým příkladem 

vytěsnění vlastní minulosti je rozhořčení jednoho klienta, který nemůže sehnat 

práci, neboť je diskriminován, protože má záznam v trestním rejstříku: „Je 

nespravedlivé, že všichni nemají stejnou startovací  čáru, t řeba čistý 

trestní rejst řík.“ 

 

Tento výčet vlastností typických pro orální kulturu jistě není konečný. Autor je 

pojímá spíše jako podnět k pochopení myšlení lidí vyrůstajících v kultuře 

bez znalosti písma. Jak jsem již podotkl výše, lidé, kteří nemají vlastní bydlení 

a jsou nuceni žít v azylových domech, nejsou nedotčeni psanou kulturou, ale 

jakoby absence vlastního bydlení a život bez určitého ukotvení, vlastně trvale 

„na cestě", zapříčinil regresi do myšlení a vyjadřování typického pro orální 

kultury. Ong tento životní styl nazývá "verbomotorický" 25 a je typický 

pro všechny kultury, v nichž se natolik uchovala orální vrstva, že v kontextu 

vzájemného osobního působení věnují pozornost spíše slovům než předmětům. 

Já bych klienty azylového domu charakterizoval jako lidi, kteří dávají přednost 

slovům v osobním jednání před neosobní formou vyjádření zachycenou 

na papíru.  

Oralitu romské kultury jednoznačně podporuje i fenomén posledního desetiletí, 

a to je mobilní telefon. Viděl jsem již hodně Romů, kteří nemají na zaplacení 

nájmu, ale velmi málo těch, kteří by neměli na cigarety a kredit do mobilního 

telefonu. Což neznamená, že neříkají, že nemají kredit. Naopak je to jeden 

z hlavních argumentů, když si chodí zavolat do kanceláře sociálních pracovníků 

a zároveň jedna z hlavních výmluv, proč nemohli zavolat do práce, školy apod. 

Pokud však potřebují vyřídit něco důležitého, či mluvit s někým z příbuzných, 

vždy se jakoby zázrakem pár minut kreditu objeví.  

                                                 
25 Ong, Walter J.: Technologizace slova str. 81 
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7. Závěr 

 

V této práci jsem se pokusil zachytit několik postřehů ze života klientů 

azylového domu v Praze – Horních Počernicích. Během mého několikaletého 

pozorování jejich života zde, analyzováním jejich interakcí a chování a vlastně i 

během samotného psaní této práce, jsem si stále častěji kladl otázku, zdali je 

azylový dům v tomto pojetí, resp. tak, jak je definován zákonem o sociálních 

službách, tím správným nástrojem pro řešení problému s bydlením.  

Azylový dům by měl být pouze dočasným řešením jejich bytové situace a pobyt 

zde by jim měl pomoci se stabilizovat, naučit je základním dovednostem, které 

jsou potřeba pro udržení svého bydlení a případně jim i pomoci trvalé bydlení si 

najít. Za poslední rok však 70 % klientů po odbydlení jednoho roku, odešlo buď 

do jiného azylového domu, nebo na ubytovnu. A pokud bychom se zaměřili 

úžeji, pouze na romské klienty, tak toto procento atakuje 90% hranici. 

Pro romské rodiny, které z azylového domu odcházejí a nechtějí svoji rodinu 

rozdělit, případně se vrátit do přeplněného bytu odkud přišly, existují pouze 

jediné dvě alternativy. Odejít do azylového domu v Praze na Černém Mostě, 

nebo si zaplatit ubytovnu, kde musí vydržet minimálně rok, aby si mohli opět 

zažádat o přijetí do azylového domu. V současné době jsou ubytovny v Horních 

Počernicích obsazeny bývalými klienty našeho azylového domu. A není měsíc, 

kdy by sociální pracovníci neregistrovali žádost bývalých klientů o opakovaný 

pobyt.  

Kladu si tedy otázku, jestli je tento stav opravdu způsoben pouze nepříznivou 

společenskou situací, kdy romské rodiny skutečně nemají šanci získat normální 

podnájem mimo předraženého nájmu v domech pro tento účel speciálně 

privatizovaných, nebo v tom určitou roli hraje i atraktivita komunitního bydlení 

v tomto azylovém domě. Pokud by totiž platila tato druhá alternativa, 

neznamenalo by to tedy, že azylový dům plní přesně opačný účel než ten, 

pro který byl určen? A jaké by mohlo být řešení? Zneatraktivnit azylový dům 

nastavením přísnějších pravidel, zhoršit kvalitu ubytování nebo přestat přijímat 

klienty na opakované pobyty? Ani jedna z variant se mi nejeví jako schůdná, 

neboť již teď nastavená pravidla velmi selektují potenciální žadatele, kvalita 
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bydlení je již v současné době na hraně použitelnosti (proto se budovy 

rekonstruují) a zákon o sociálních službách neumožňuje odmítnout klienta 

z důvodu opakovaného pobytu.  

Anebo si připustit kacířskou myšlenku a přestat se snažit směřovat tyto romské 

rodiny do jednotlivých bytů ať už vlastních, nebo nájemních, ale vytvořit 

soustavu vícegeneračních domů, kde bude žít vždy několik rodin pohromadě 

s případnou podporou sociálních pracovníků. Chápu, že taková představa 

"trvalých azylových domů" není úplně politicky přijatelná, ale myslím si, že 

pro určitou část klientů by byla určitě přínosnější než deset let "kočovat" mezi 

azylovými domy a ubytovnami. 

Když se tak ohlížím zpět, uvědomuji si, že v této práci chybí jedna kapitola, 

která by se možná vzhledem ke složení klientů azylového domu dala očekávat. 

A tím je rasismus. Je to dáno tím, že jsme se s rasistickým chováním vůči 

klientům azylového domu prakticky nesetkali. A to i přes to, že v městské části 

Horní Počernice do doby vzniku azylového domu žádní Romové nežili. A 

paradoxně se s rasismem nesetkáváme ani uvnitř azylového domu, neboť 

romští a gádžovští klienti zde spolu žijí pohromadě možná snadněji, než by žili 

venku. 
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