
Bezdomovectví  představuje  problém a to především ve velkých městech.  Nedostatek  pochopení  
způsobuje vyčlenění lidí bez domova na okraj společnosti což má za následek mnohé problémy pro  
obě strany. Náš projekt začleňuje bezdomovce zpět do společnosti a to především za užití  jejich  
vlastních schopností a dovedností. Kdo z nás zná totiž ve skutečnosti ulice měst lépe, než lidé, kteří  
na nich strávili podstatnou část svého života? Stačí si jen představit, kolik zážitků a příběhů musí  
každý z lidí žijících na ulici denně prožívat. Tito lidé se o své zkušenosti chtějí podělit s vámi a jsou  
velice vděční za to, že mají šanci dělat něco smysluplného, něco, co může částečně zlepšit jejich  
situaci, či život.

 

Poznej Prahu jinak je projekt zaměstnávající lidí bez domova jako průvodce. Projekt vznikl v březnu 
loňského  roku  díky  mezinárodní  soutěži  Social  Impact  Award,  ve  kterém  jsme  zvítězili  v rámci 
komunitního hlasování. Našim cílem je pomoci navrátit bezdomovce zpět do pracovního procesu a 
zároveň nabídnout zájemcům unikátní možnost poznat skutečný život v ulicích.

 

V současné době zaměstnáváme 5 průvodců,  jenž byli  pečlivě vybráni  a  vyškoleni.  V samotném 
počátku jsme navázali  spolupráci s azylovými domy a organizacemi věnujícími se bezdomovcům, 
abychom navázali  spolupráci  a  probrali  možné překážky.  Výběr a  školení  bezdomovců následně 
probíhal  v těchto  partnerských  organizacích,  které  nám  umožnily  prezentovat  záměr  přímo 
v zařízeních,  tedy  v interakci  s jejími  klienty.  Zároveň  nám  tyto  organizace  daly  doporučení  na 
potenciální kandidáty. Vybraní průvodci absolvovali čtyřtýdenní školení, během kterého si vytvořili 
své vlastní trasy prohlídek, které jsou založeny na jejich vlastních zkušenostech. Díky tomu je každá 
trasa a prohlídka zcela unikátní.  Některé trasy ukazují  známá místa, jiné seznamují  s životem ve 



squatech,  azylových  domech,  umožňují  poznání  skrytých  a  temných  zákoutí  města  nebo místa 
spojená s komunistickým režimem.

Od chvíle, kdy se nám podařilo vyvolat zájem o naše služby v zahraničí, poskytujeme naše prohlídky 
i  pro zahraniční  zájemce za pomocí dobrovolníků,  kteří  jsou součástí  týmu. Mezi  zájemce, kteří  
vyhledávají naše služby, patří jak cizinci, tak lidé z České republiky, ale i samotní obyvatelé Prahy, 
kteří mají zájem poznat město v němž žijí z jiné perspektivy. Zároveň oslovujeme firmy, střední školy 
a  univerzity.  Podobný projekt  jako ten náš probíhá úspěšně také v Londýně,  Mnichově,  Kodani, 
Norimberku či Hamburku.

 

Kdo jsme

Jsme  trojice  studentů  magisterského  programu  oboru  Studia  občanské  společnosti  na  Karlově 
univerzitě v Praze. Nikdo z nás přitom není původem z Prahy a stejně tak jsme neměli předešlou 
zkušenost s prací s bezdomovci. Přesto toto všechno jsme byli schopni náš projekt postavit na nohy 
a  realizovat.  Mezi  další  členy  našeho  týmu  patří  psycholožka,  fotograf  a  také  více  než  třicítka 
dobrovolníků, jež zajišťují překlad prohlídek.

 

Spolupráce

Navázali jsme spolupráci s azylovými domy a organizacemi pracujícími s bezdomovci.
(K srdciklíč  o.s.,  Naděje o.s.,  Nový prostor o.s.  ,  DivaDno o.s.,  Armáda spásy – pobočka Praha-
Holešovice,Jako doma o.s.), městské části (Městská část Praha 2, 8 a 5), cestoví agentury, místní  
iniciativy
(Auto*mat  o.s.,  Živé  město  o.s.,  Buďánka,  Use-it),  Vysoké  školy  (Univerzita  Karlova,  Ostravská 
univerzita), studenti, Společensky odpovědné společnosti (Mamacoffee, HUB Praha, Universator) a 
jiné.

Finance

Projekt  je  financován  z příjmu z uskutečněných  prohlídek.  Cena  prohlídky  je  stanovena  na  200 
Kč/dospělý, 130 Kč/student, důchodce, přičemž polovina z platby je cílena průvodci a polovina na 
chod organizace. Jsme sociálním podnikem, a proto se snažíme být finančně nezávislí a udržitelní
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Selection of media outcomes in English and German

DRadio Wissen - Prague von unten 2.8. 2012
http://wissen.dradio.de/tschechien-prag-von-unten.38.de.html?dram%3Aarticle_id=215262 
 
Prague Daily Monitor 20.8.2012
 http://praguemonitor.com/2012/08/20/homeless-lead-beaten-path-prague-tours 

Český rozhlas - Radio Prague 21.8.2012 
http://www.radio.cz/en/section/spotlight/seeing-prague-through-the-eyes-of-the-homeless 

Prague Post 29.8.2012
http://www.praguepost.com/news/14156-a-homeless-person-s-view-of-the-city-streets.html  

Christian Science Monitor 30.8.2012
http://www.csmonitor.com/World/Global-News/2012/0830/Empowering-Prague-s-homeless-by-
hiring-them-as-tour-guides 

The World 11.9.2012
http://www.theworld.org/2012/09/homeless-tour-guides/  

Taz 24.9.2012
http://taz.de/Prag-mit-Obdachlosen-entdecken/!102276/ 
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