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O nás 

Společně se setkáváme a hrajeme divadlo utlačovaných již od září 2013. Nazkoušení a odehrání 

divadelních představení nám umožnila rakouská nadace Unruhe, která v roce 2013 ocenila za 

svou inovativnost kampaň o pouličním bezdomovectví Noc venku, díky které jsme vznikli. Od 

ledna 2014 však již fungujeme samostatně a v dubnu 2014 jsme registrovali spolek Aslido. 

Cíle  

Cílem Aslida je zlepšování životních podmínek osob ohrožených bezdomovectvím a osob bez 

domova prostřednictvím podpory lidí bez domova či ohrožených bezdomovectvím v 

zapojování do řešení jejich vlastní obtížné situace a stimulování dialogu mezi aktéry 

angažovanými v problematice bezdomovectví. 

Kontakty 

Sídlo organizace: 

Závodní 1370/98, Ostrava – Vítkovice, 703 00 

 

Kontaktní adresa: 

Závodní 1370/98, Ostrava – Vítkovice, 703 00 

 

www.aslido.cz 

Email: info@aslido.cz 

Statutární orgán 

Nejvyšším orgánem je členská schůze. 

Členové: Petr Čáp, Nikola Gajdzicová, Ivana Kaniová, Eliška Lindovská 

Nově byli přijati Evžen Vojkůvka a Miloš Neubauer (20.12.2014). 

Předseda spolku: Mgr. Eliška Lindovská 

Místopředseda:  Mgr. Ivana Kaniová, Ph.D. 

 

 

http://www.aslido.cz/
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Činnosti 

Hrajeme divadlo – divadelní představení Kruh naděje 

Kruh naděje je interaktivní divadlo, které pracuje s metodou divadla utlačovaných. Naše 

stejnojmenné představení Kruh naděje vznikalo na týdenním pobytu v Andělské Hoře na 

podzim 2013, kde se nás sešlo 15 herců – uživatelů sociálních služeb z noclehárny a z azylových 

domů a zástupci realizačního týmu Noci venku Ostrava (kampaně ke zviditelnění tématu 

bezdomovectví ve společnosti). Celý týden jsme usilovně pracovali a učili se, jak 

prostřednictvím našeho těla a mimiky můžeme vyjádřit různé emoce, pocity a postoje. Tímto 

jsme krůček po krůčku sestavovali příběh, který není smyšlený, ale založený na vlastních 

zkušenostech herců.  Po dobu tvoření divadla jsme měli na paměti otázku: „Co pro nás znamená 

důstojné bydlení a jak ho můžeme dosáhnout?“ 

Divadlo, které hrajeme, nekončí tradičním aplausem, ale otevřením vybraných scén, do kterých 

může divák zasáhnout a jeho děj změnit. Celé představení je typické svou otevřenou atmosférou 

k dialogu s divákem a jeho zapojením do celého procesu této divadelní dílny.  

V roce 2014 jsme realizovali tato divadelních představení: 

13. 3. 2014 – klub Atlantik, Ostrava 

Červen 2014 – představení pro sociální pracovníky Moravskoslezského kraje, Domov 

Sluníčko, Ostrava 

2. 10. 2014 – Týden chudoby, Frýdek Místek 

15. 10. 2014 – Dny proti chudobě, Masarykovo náměstí, Ostrava 

21. 11. 2014 – Mezinárodní odborné symposium „Kdo je tady expert“, Brno 

29. 11. 2014 – Benefiční akce pro Aslido, klub Atlantik, Ostrava 
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Účastníme se politických aktivit 

Ve spolupráci s Platformou pro sociální bydlení prosazujeme zákon o sociálním bydlení a 

takovou podobu sociálního bydlení v České republice, která by lidem bez domova a ohroženým 

bezdomovectvím umožnila žít důstojně. 

V roce 2014 jsme se účastnili následujících akcí přispívajících ke změně stávajícího systému: 

Národní setkání lidí žijících v bytové nouzi I. 17. – 18. 7. 2014 

Národní setkání lidí žijících v bytové nouzi II. 14 – 15. 11. 2014 

Aktivní příspěvek na Konsensuální konferenci, MPSV, Praha 26. – 27. 11. 2014 

 

 

Setkáváme se - akční skupina Kruh naděje 

Kromě hraní divadla jsme se začali pravidelně jednou za týden setkávat a diskutovat témata, 

která nás pálí. 
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Finance 

 

Spolek byl zapsán do Obchodního rejstříku ke dni 12. 4. 2014. Účetním obdobím je kalendářní 

rok, v roce zahájení činnosti je to proto za období od 12. 4. do 31. 12. 2014. 

Spolek vede podvojné účetnictví podle zákona č. 563/1991sb. a podle vyhlášky č. 504/2002 sb. 

Z těchto předpisů vychází i při využití účetních metod a způsobů oceňování. 

Byla vykonávána pouze činnost hlavní. 

V roce 2014 nebyla přijata žádná dotace a nebyla realizována žádná veřejná sbírka. 

Byl přijat jeden dar v částce 5.000 Kč na pokrytí běžných provozních nákladů spolku. Z důvodu 

termínu poskytnutí 15. 12. 1014 bude dar vyčerpán pro činnost v následujícím roce. 

K 31. 12. 2014 nejsou evidovány žádné pohledávky. 

V evidenci byly tyto závazky: 

účet 331 závazky k zaměstnancům 10.200 odměny z DPP za prosinec  

účet 342 ostatní přímé daně  1.800 Kč odvody k DPP za prosinec 

bylo uhrazeno v lednu 2015     

účet 341 daň z příjmu PO  190 Kč, uhrazeno v roce 2015 

účet 379 jiné závazky   200 Kč, prostředky na zřízení bankovního účtu, 

bylo vyrovnáno v roce 2015 

V roce 2014 byly uzavřeny dvě Dohody o provedení práce. 

Ostatní činnosti byly realizovány na dobrovolnické bázi bez odměn. 

Výnosy z hlavní činnosti jsou 14.000 Kč, náklady činí 12.100 Kč. 

Hospodářský výsledek před zdaněním  1.900 Kč 

Hospodářský výsledek po zdanění 1.710 Kč. 

 


